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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ             

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ      

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Παμ. Ταξιαρχών 

Ταχ. Κώδικας: 32009 

Πληροφορίες: Πίκου Ευαγγελία   ΠΡΟΣ: 

Τηλέφωνο: 2262351102    Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

1. Αγγέλου Αριστείδης του Δημητρίου 

2. Αναστασίου Ιωάννη του Γεωργίου 

3. Γκίνης Ιωάννης του Σταύρου  

4. Κόκκαλης Γεώργιος του Δημητρίου  

5. Νίκα Μαρία του Δημητρίου  

6. Σταμάτης Σπυρίδων του Αναστασίου 

(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να 

ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας). 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

Σας καλώ στην 38η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, 

η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 

4954/2022, την 25η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 έως 12:00, για λήψη 

αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως: 

 

1. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο της 8ης 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2022. 

2. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο υποστήριξης των 

συμφερόντων του δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θηβών κατά τη συζήτηση του από 

05/10/2022 αιτήματος ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δήμου Τανάγρας που κατέθεσε η 

Αναστασία χα Δημητρίου Λογοθετίδη. 

3. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 15.277,50 € το οποίο αφορά στο ενιαίο τέλος 

καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού – ΤΑΠ (άρθρο 195 Ν. 4662/2020) για μονάδες 

προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. 

4. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 6.906,52 €, το οποίο αφορά σε πρόστιμα 

Κ.Ο.Κ. 

5. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 7.494,67 € το οποίο αφορά στην 

επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους 

από ΟΑΕΔ». 

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 21/10/2022

18371/2022/Κύριο Πρωτόκολλο
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6. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 8.727,84 € το οποίο αφορά στην 

επιχορήγηση προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε 

Δήμους από ΟΑΕΔ. 

7. Περί λήψης απόφασης για την διαγραφή οφειλών ύδρευσης – αποχέτευσης με βάση την 

1/2022 απόφαση της Επιτροπής Ύδρευσης Δήμου Τανάγρας. 

8. Περί λήψης απόφασης για τον ορισμό υπολόγου για την είσπραξη χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής για την καταβολή ανταποδοτικών τελών ΤΕΕ για την έκδοση δύο αδειών 

εργασιών μικρής κλίμακας. 

9. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο άσκησης αίτησης 

ακύρωσης κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 127912/07-09-2022 απόφασης του Προϊσταμένου της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενώπιον 

του Συμβουλίου Επικρατείας και εκπροσώπησης του Δήμου κατά τη συζήτηση αυτής. 

10. Περί λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Διαπλάτυνση γέφυρας στη θέση «ΒΡΥΣΗ» Τ.Κ. Τανάγρας». 

11. Περί λήψης απόφασης για τον ορισμό υπολόγου είσπραξης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής για την πληρωμή δαπάνης που αφορά στο αντίτιμο διέλευσης οχημάτων του 

Δήμου από σταθμούς διοδίων. 

12. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού 8 

ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέσω του προγράμματος  

του ΟΑΕΔ  (Δ.ΥΠ.Α.) των μακροχρονίως ανέργων,  ηλικίας 55 έως 67 ετών και για χρονικό 

διάστημα  12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες, σύμφωνα με την αριθ. 

πρωτ. 42119/15-7-20  1η τροποποίηση δημόσιας πρόσκλησης ΟΑΕΔ Νο11/2017. 

13. Περί λήψης απόφασης για την σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ΄ 

τριμήνου του έτους 2022. 

14. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για την επιβολή 

ανταποδοτικών τελών (καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού, περιβαλλοντικού τέλους, 

συγκοινωνιακού τέλους) για το έτος 2023. 

15. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για την επιβολή 

δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2023. 

16. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για την επιβολή 

ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2023. 

 

 

Παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, εντός της προκαθορισμένης ώρας να 

ενημερώσουν για τις απόψεις τους σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είτε 

αποστέλλοντας έγγραφο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε τηλεφωνικά. 

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

          ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

        & ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ  
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