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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 43η 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 28η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 έως 12:00, για λήψη 

αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως: 

 

1. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου  με 

τίτλο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Σχηματαρίου 2021». 

2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του απολογισμού εσόδων – εξόδων της Σχολικής 

Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας για το οικονομικό έτος 2020. 

3. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 201.745,33 € το οποίο αφορά 

στην ΙΑ΄ κατανομή από ΚΑΠ έτους 2022. 

4. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 3.367,68 €, το οποίο αφορά σε πρόστιμα 

Κ.Ο.Κ. 

5. 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. 

6. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 3.169,15 € το οποίο αφορά στην 

επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους 

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 24/11/2022

20753/2022/Κύριο Πρωτόκολλο
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από ΟΑΕΔ. 

7. 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.). 

8. 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 Λιβαδειάς. 

9. 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.». 

10. 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.)». 

 

 

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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