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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ        ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ       

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Ταχ.Δ/νση      : Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1 

Ταχ.Κώδικας: 32009 - Σχηματάρι                     

Πληροφορίες : Πίκου Ευαγγελία  

Tηλέφωνο       : 22623 51102 
                

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 43
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 

ΕΤΟΥΣ 2022 

 

 

          Έχοντας υπόψη τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 97 & 4 και 97 & 6 Δ.Κ.Κ 

(Ν. 3463/2006 ), δημοσιεύουμε πίνακα των θεμάτων, τα οποία συζητήθηκαν κατά την 43
η
 

(τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2022, η οποία 

πραγματοποιήθηκε την 28
η
 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 11.00 – 12:00. Κατά την συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τα εξής θέματα και 

ελήφθησαν οι αντίστοιχες αποφάσεις, όπως αναφέρονται παρακάτω:  

 

 

  Α/Α 

Απόφασης 

 

 

ΘΕΜΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

358/2022 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

«Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση του 2ου 

Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα του έργου  με 

τίτλο: «Κατασκευή 

δικτύου αποχέτευσης 

ομβρίων υδάτων Δ.Ε. 

Σχηματαρίου». 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία: 

(με έξι ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά) 

 

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου 

με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων Δ.Ε. Σχηματαρίου 2021», ο οποίος κλείνει  

αυξητικά κατά 45.868,33 € ή ποσοστό 24,27 % σε σχέση 

με την αρχική σύμβαση, ήτοι στο ποσό των 234.832,20 € 

συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων κονδυλίων 

απροβλέπτων δαπανών και Φ.Π.Α. 

 

Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αγγέλου 

Αριστείδης, ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολίτευση, 

λέγοντας τα εξής: «Καταψηφίζω όλα τα θέματα της 

Οικονομικής Επιτροπής και η άρνησή μου δεν αφορά στην 

ουσία των θεμάτων αλλά έχει να κάνει με τον εμπαιγμό και τη 

μηδενική υλοποίηση των έργων που αφορούν στην Τ.Κ. 

Άρματος, τα οποία είχαν προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς 

του Δήμου των τριών τελευταίων ετών χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο είμαι Δημοτικός Σύμβουλος.» 

 

 

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 30/11/2022

21113/2022/Κύριο Πρωτόκολλο
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359/2022  «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση του 

απολογισμού εσόδων – 

εξόδων της Σχολικής 

Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου 

Τανάγρας για το 

οικονομικό έτος 2020». 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:  

(με έξι ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά) 
 

1. Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων – εξόδων της 

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Τανάγρας για το χρονικό διάστημα από 

01/01/2020 έως και 31/12/2020, όπως εμφανίζεται 

συνημμένα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας απόφασης.  

2. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των 

δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 

Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της 

ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στην παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/97 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  

 

Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αγγέλου 

Αριστείδης, ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολίτευση, 

λέγοντας τα εξής: «Καταψηφίζω όλα τα θέματα της 

Οικονομικής Επιτροπής και η άρνησή μου δεν αφορά στην 

ουσία των θεμάτων αλλά έχει να κάνει με τον εμπαιγμό και τη 

μηδενική υλοποίηση των έργων που αφορούν στην Τ.Κ. 

Άρματος, τα οποία είχαν προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς 

του Δήμου των τριών τελευταίων ετών χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο είμαι Δημοτικός Σύμβουλος.» 

 

360/2022 «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή και 

κατανομή ποσού 

201.745,33 € το οποίο 

αφορά στην ΙΑ΄ 

κατανομή από ΚΑΠ 

έτους 2022.» 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:  

(με έξι ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά) 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 201.745,33 €, το οποίο αφορά 

στην τακτική επιχορήγηση ΙΑ΄  κατανομής έτους 2022. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 171.745,33 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.0611.01 του σκέλους  των εσόδων, με 

τίτλο: «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 

25, Ν.1828/89)», του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2022. 

3. Εγγράφει πίστωση ποσού 30.000,00 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.0611.02 του σκέλους  των εσόδων, με 

τίτλο: «ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών & 

δαπανών μισθοδοσίας βρεφονηπιακών σταθμών 

Ν.2880/2001», του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2022.  

4. Κατανέμει το ποσό των 30.000,00 €, στον Κ.Α. εξόδων 

02.00.6712.04 με τίτλο: «Απόδοση σε Κ.Α.Π.Η.-

ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ» 

 

Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αγγέλου 

Αριστείδης, ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολίτευση, 

λέγοντας τα εξής: «Καταψηφίζω όλα τα θέματα της 

Οικονομικής Επιτροπής και η άρνησή μου δεν αφορά στην 

ουσία των θεμάτων αλλά έχει να κάνει με τον εμπαιγμό και τη 

μηδενική υλοποίηση των έργων που αφορούν στην Τ.Κ. 

Άρματος, τα οποία είχαν προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς 

του Δήμου των τριών τελευταίων ετών χρονικό διάστημα 
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κατά το οποίο είμαι Δημοτικός Σύμβουλος.» 

 

361/2022  «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

3.367,68 €, το οποίο 

αφορά σε πρόστιμα 

Κ.Ο.Κ.». 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:  

(με έξι ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά) 

 

1. Αποδέχεται το συνολικό ποσό των 3.367,68 €, το οποίο 

αφορά σε παραβάσεις και πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 3.367,68 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.1512 του σκέλους  των εσόδων, με 

τίτλο: «Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. του ΝΔ 805/71 και του 

ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 του Ν. 2130/93)», του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022. 
 

Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αγγέλου 

Αριστείδης, ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολίτευση, 

λέγοντας τα εξής: «Καταψηφίζω όλα τα θέματα της 

Οικονομικής Επιτροπής και η άρνησή μου δεν αφορά στην 

ουσία των θεμάτων αλλά έχει να κάνει με τον εμπαιγμό και τη 

μηδενική υλοποίηση των έργων που αφορούν στην Τ.Κ. 

Άρματος, τα οποία είχαν προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς 

του Δήμου των τριών τελευταίων ετών χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο είμαι Δημοτικός Σύμβουλος.» 

 

362/2022  «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

11.418,75 € το οποίο 

αφορά στο ενιαίο τέλος 

καθαριότητας – 

ηλεκτροφωτισμού – 

ΤΑΠ (άρθρο 195 Ν. 

4662/2020) για μονάδες 

προσωρινής φιλοξενίας 

μεταναστών». 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:  

(με έξι ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά) 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 11.418,75 €, το οποίο αφορά 

στο ενιαίο τέλος καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού – 

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

προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 11.418,75 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.0313.02 του σκέλους  των εσόδων, με 

τίτλο: «Ενιαίο τέλος καθαριότητας και 

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

μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών», του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022. 

 
Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αγγέλου 

Αριστείδης, ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολίτευση, 

λέγοντας τα εξής: «Καταψηφίζω όλα τα θέματα της 

Οικονομικής Επιτροπής και η άρνησή μου δεν αφορά στην 

ουσία των θεμάτων αλλά έχει να κάνει με τον εμπαιγμό και τη 

μηδενική υλοποίηση των έργων που αφορούν στην Τ.Κ. 

Άρματος, τα οποία είχαν προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς 

του Δήμου των τριών τελευταίων ετών χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο είμαι Δημοτικός Σύμβουλος.» 

 

363/2022  «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

3.169,15 € το οποίο 

αφορά στην επιχορήγηση 

ασφαλιστικών εισφορών 

προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:  

(με έξι ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά) 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 3.169,15 €, το οποίο αφορά 

στην επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους 

από ΟΑΕΔ. 
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σε Δήμους από ΟΑΕΔ». 

 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 3.169,15 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.4319.01 του σκέλους  των εσόδων, με 

τίτλο: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ», 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 

2022. 
 

Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αγγέλου 

Αριστείδης, ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολίτευση, 

λέγοντας τα εξής: «Καταψηφίζω όλα τα θέματα της 

Οικονομικής Επιτροπής και η άρνησή μου δεν αφορά στην 

ουσία των θεμάτων αλλά έχει να κάνει με τον εμπαιγμό και τη 

μηδενική υλοποίηση των έργων που αφορούν στην Τ.Κ. 

Άρματος, τα οποία είχαν προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς 

του Δήμου των τριών τελευταίων ετών χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο είμαι Δημοτικός Σύμβουλος.» 

 

364/2022  «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

220,00 € το οποίο αφορά 

στη συμπληρωματική 

επιχορήγηση 

ασφαλιστικών εισφορών 

προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα 

σε Δήμους από ΟΑΕΔ για 

το λογαριασμό παιδικών 

κατασκηνώσεων 

(Ε.Λ.Π.Κ.)». 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:  

(με έξι ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά) 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 220,00 €, το οποίο αφορά 

συμπληρωματική επιχορήγηση ασφαλιστικών 

εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 

Δήμους από ΟΑΕΔ για το λογαριασμό παιδικών 

κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.). 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 220,00 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.4319.01 του σκέλους  των εσόδων, με 

τίτλο: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ», 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 

2022. 
 

Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αγγέλου 

Αριστείδης, ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολίτευση, 

λέγοντας τα εξής: «Καταψηφίζω όλα τα θέματα της 

Οικονομικής Επιτροπής και η άρνησή μου δεν αφορά στην 

ουσία των θεμάτων αλλά έχει να κάνει με τον εμπαιγμό και τη 

μηδενική υλοποίηση των έργων που αφορούν στην Τ.Κ. 

Άρματος, τα οποία είχαν προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς 

του Δήμου των τριών τελευταίων ετών χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο είμαι Δημοτικός Σύμβουλος.» 
 

365/2022  «Περί λήψης απόφασης 

για την απ’ ευθείας 

ανάθεση εντολής σε 

δικηγόρο της μελέτης 

και της παροχής 

γνωμοδότησης σχετικά 

με την πιθανότητα 

ευδοκίμησης ένδικων 

μέσων κατά της υπ’ αριθ. 

Α568/2022 απόφασης του 

Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:  

(με έξι ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά) 

 

1. Την απ’ ευθείας ανάθεση, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης, στη δικηγόρο 

ΣΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΜ/ΔΣ 87 

μέλους του δικηγορικού συλλόγου Θηβών, της 

εντολής μελέτης και παροχής γνωμοδότησης σχετικά με 

την πιθανότητα ευδοκίμησης ένδικων μέσων κατά της 

υπ’ αριθ. Α568/2022 απόφασης του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.  

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα 
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Λιβαδειάς». 

 

ανέλθει στο ποσό των 99,20 € σε βάρος του Κ.Α. 

02.00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων», του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού έτους 2022.                                                                                               

2. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα 

της δικαιούχου ΣΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με 

ΑΜ/ΔΣ 87 μέλους του δικηγορικού συλλόγου 

Θηβών,  με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αγγέλου 

Αριστείδης, ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολίτευση, 

λέγοντας τα εξής: «Καταψηφίζω όλα τα θέματα της 

Οικονομικής Επιτροπής και η άρνησή μου δεν αφορά στην 

ουσία των θεμάτων αλλά έχει να κάνει με τον εμπαιγμό και τη 

μηδενική υλοποίηση των έργων που αφορούν στην Τ.Κ. 

Άρματος, τα οποία είχαν προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς 

του Δήμου των τριών τελευταίων ετών χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο είμαι Δημοτικός Σύμβουλος.» 
 

366/2022  Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση της 

μελέτης, του τρόπου 

εκτέλεσης του έργου, την 

κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης και τη 

συγκρότηση επιτροπής 

διαγωνισμού για την 

εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Εργασίες 

ανακαίνισης των 

Κ.Ε.Π.». 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:  

(με έξι ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά) 

 

1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 8/2022 μελέτη που συνέταξε η 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας 

σχετικά με το έργο: «Εργασίες ανακαίνισης των 

ΚΕΠ». 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 415/2022 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Τανάγρας το 

ποσό των 0,01 € θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 

02.69.7331.01 με τίτλο: «Εργασίες ανακαίνισης των 

ΚΕΠ» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου 

Τανάγρας οικονομικού έτους 2022 και το ποσό των 

148.041,05 € θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων 

οικονομικού έτους 2023. 

2. Το έργο να εκτελεστεί με την «ανοικτή διαδικασία» του 

άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις 

του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των 

διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2.(α) του 

Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε 

ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του 

προϋπολογισμού. 

3. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας ανοικτού 

διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου: «Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ» και 

συντάσσει τους όρους διακήρυξης. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29-12-2022, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
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αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 

03/01/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. 

4. Μετά από την από 23/11/2022 κλήρωση που διεξήχθη 

στο γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

Τανάγρας συστήνουμε την Επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού από τους εξής υπαλλήλους του Δήμου 

Τανάγρας :  

Τακτικά μέλη 

1. Κωνσταντίνος Κοντούλης, Πολιτικός Μηχανικός 

Τ.Ε. 

2. Δέσποινα Καραμουζά, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

3. Ανέστης Τσιώνης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Σωτηρία Νίκα του Αθ., Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

2. Σωτηρία Νίκα του Νικ., Μηχανολόγος Μηχανικός 

Τ.Ε. 

3. Ευάγγελος Καρύγιαννη, Χημικός Μηχανικός 

 

Ως πρόεδρος ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Κοντούλης, 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 

5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αγγέλου 

Αριστείδης, ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολίτευση, 

λέγοντας τα εξής: «Καταψηφίζω όλα τα θέματα της 

Οικονομικής Επιτροπής και η άρνησή μου δεν αφορά στην 

ουσία των θεμάτων αλλά έχει να κάνει με τον εμπαιγμό και τη 

μηδενική υλοποίηση των έργων που αφορούν στην Τ.Κ. 

Άρματος, τα οποία είχαν προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς 

του Δήμου των τριών τελευταίων ετών χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο είμαι Δημοτικός Σύμβουλος.» 

 

367/2022 «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση της υπ’ 

αριθ. 26/2022 απόφασης 

του Διοικητικού 

Συμβουλίου της 

ΔΗ.Κ.Ε.Τ., με θέμα 

«Λήψη απόφασης για την 

7η Τροποποίηση   

προϋπολογισμού Εσόδων-

Εξόδων  2022 της  

Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Τανάγρας 

(ΔΗ.Κ.Ε.Τ.)». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:  

(με έξι ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά) 

 

Εγκρίνει την με αύξοντα αριθμό 26/2022 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.), με θέμα: «Λήψη 

απόφασης για την 7η Τροποποίηση   προϋπολογισμού 

Εσόδων-Εξόδων  2022 της  Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.)», όπως η  εν λόγω 

απόφαση  προσαρτάται στην παρούσα απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, ως συνημμένο έγγραφο, και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

 

Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αγγέλου 

Αριστείδης, ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολίτευση, 

λέγοντας τα εξής: «Καταψηφίζω όλα τα θέματα της 

Οικονομικής Επιτροπής και η άρνησή μου δεν αφορά στην 

ουσία των θεμάτων αλλά έχει να κάνει με τον εμπαιγμό και τη 

μηδενική υλοποίηση των έργων που αφορούν στην Τ.Κ. 

Άρματος, τα οποία είχαν προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς 
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του Δήμου των τριών τελευταίων ετών χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο είμαι Δημοτικός Σύμβουλος.» 

 

           

 

Η πρακτικογράφος 

                                                                            

 

 Πίκου Ευαγγελία  
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