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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 46
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 46
η
 

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

πραγματοποιήθηκε την 20
η
 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη 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 

383/2022 

(Εκτός 

ημερήσιας 

διάταξης) 

«Περί λήψης απόφασης 

για την  απαλλαγή 

υπαλλήλου από τον 

ορισμό του ως υπόλογο 

είσπραξης χρηματικού 

εντάλματος 

προπληρωμής». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ 

αριθμό 1089/2022 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 

συνολικού ύψους 662,52 € που εκδόθηκε στο όνομα του 

υπαλλήλου κ. Γκίκα Δημήτριου του Νικολάου Ανδρέα, 

και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα 

αυτό. 

 

384/2022 «Περί λήψης απόφασης 

για την απ’ ευθείας 

ανάθεση εντολής σε 

δικηγόρο υποστήριξης 

των συμφερόντων του 

δήμου ενώπιον του 

Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών 

κατά τη συζήτηση του από 

08/12/2022 αιτήματος 

προσωρινής διαταγής 

κατά τη διαδικασία του 

άρθρου 691Α του Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας που 

κατέθεσαν οι: α) Τραντζας 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αναθέτει στο δικηγόρο κ. ΛΥΓΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του 

ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 142 μέλους του δικηγορικού 

συλλόγου Θηβών, την εντολή εκπροσώπησης του 

Δήμου Τανάγρας, ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 

08/12/2022 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, κατά τη 

διαδικασία του άρθρου 691Α του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας, η οποία έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 

δικογράφου 122908/2022 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης 13810/2022, που κατέθεσαν οι: α) 

Τράντζας Δημήτριος του Ευαγγέλου, β) Καββάς 

Αλέξανδρος του Περικλή, γ) Αγγουριδάκης Νικόλαος 

του Εμμανουήλ, δ) Τσιάγκας Νικόλαος του Παναγιώτη 
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Δημήτριος του Ευαγγέλου, 

β) Καββάς Αλέξανδρος 

του Περικλή, γ) 

Αγγουριδάκης Νικόλαος 

του Εμμανουήλ, δ) 

Τσιάγκας Νικόλαος του 

Παναγιώτη και ε) 

Αραπάκης Παρασκευάς 

του Ιωάννη». 

 

και ε) Αραπάκης Παρασκευάς του Ιωάννη κατά του 

Δήμου Τανάγρας, την 28/12/2022 και σε κάθε μετ’ 

αναβολή δικάσιμο. 

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα 

ανέλθει στο ποσό των 97,96 € και θα βαρύνει τον 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 

του δικαιούχου ΛΥΓΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 

ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 142, με βάση τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

385/2022 «Περί λήψης απόφασης 

για την εισήγηση προς το 

δημοτικό συμβούλιο της 

12
ης

 αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού του 

δήμου, έτους 2022» 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 12
η
 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2022 ως εξής: 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό» με το ποσό των 50.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.00.6492 με τίτλο: «Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συνβιβαστικών πράξεων». 
 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6731.02 με τίτλο: 

«Επιχορήγηση Δήμου στη Σχολική Επιτροπή 

Α/θμιας Εκπαίδευσης» με το ποσό των 50.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 06.00.4311 τίτλο: «ΚΑΠ 

για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 

σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 

55, ν. 1946/1991)» με το ποσό των 29.305,00 € με 

ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6711.02 με τίτλο: 

«Απόδοση σε Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή» με 

το ποσό των 17.583,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό». 
 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6711.03 με τίτλο: 

«Απόδοση σε Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή» 
με το ποσό των 11.722,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό». 

 

386/2022 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

«Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση της 

μελέτης, του τρόπου 

εκτέλεσης του έργου, την 

κατάρτιση των όρων 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 11/2022 μελέτη που συνέταξε η 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας 

σχετικά με το έργο: «Εργασίες κατασκευής ταρτάν 
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διακήρυξης και τη 

συγκρότηση επιτροπής 

διαγωνισμού για την 

εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Εργασίες 

κατασκευής ταρτάν στο 

δημοτικό γήπεδο Άρματος 

ΔΕ Τανάγρας». 

 

στο δημοτικό γήπεδο Άρματος ΔΕ Τανάγρας». 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 433/2022 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Τανάγρας το 

ποσό των 50.000,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 

02.30.7324.02 με τίτλο: «Εργασίες κατασκευής 

ταρτάν στο δημοτικό γήπεδο Άρματος ΔΕ 

Τανάγρας» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 

Δήμου Τανάγρας οικονομικού έτους 2022 και το ποσό 

των 170.464,82 € 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 κατασκευής ταρτάν στο 

δημοτικό γήπεδο Άρματος ΔΕ Τανάγρας» και 

συντάσσει τους όρους διακήρυξης. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30-01-2023, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 

02/02/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. 

4. Μετά από την από 09/12/2022 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. Δέσποινα Καραμουζά, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

2. Κωνσταντίνος Κοντούλης, Πολιτικός Μηχανικός 

Τ.Ε. 

3. Σωτηρία Νίκα του Νικ., Μηχανολόγος 

Μηχανικός Τ.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Ανέστης Τσιώνης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

2. Ευάγγελος Καρύγιαννη, Χημικός Μηχανικός 

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

Ως πρόεδρος ορίζεται η κα. Δέσποινα Καραμουζά, 

Αρχιτέκτων Μηχανικός. 

5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

387/2022  «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση της 

μελέτης, του τρόπου 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 9/2022 μελέτη που συνέταξε η 
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εκτέλεσης του έργου, την 

κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης και τη 

συγκρότηση επιτροπής 

διαγωνισμού για την 

εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις 

οδών στη ΔΕ Τανάγρας». 

 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας 

σχετικά με το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών στη 

ΔΕ Τανάγρας». 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 445/2022 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Τανάγρας το 

ποσό των 80.000,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 

02.30.7333.14 με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών 

στη ΔΕ Τανάγρας» του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας οικονομικού 

έτους 2022 και το ποσό των 273.554,53 € 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: «Ασφαλτοστρώσεις οδών στη ΔΕ 

Τανάγρας» και συντάσσει τους όρους διακήρυξης. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31-01-2023, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 

03/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. 

4. Μετά από την από 12/12/2022 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. Ανέστης Τσιώνης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

3. Ευάγγελος Καρύγιαννη, Χημικός Μηχανικός 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Σωτηρία Νίκα του Νικ., Μηχανολόγος Μηχανικός 

Τ.Ε. 

2. Δέσποινα Καραμουζά, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

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

Ως πρόεδρος ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Κοντούλης, 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

388/2022 «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 
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και την κατάρτιση των 

όρων δημοπράτησης για 

την παροχή υπηρεσιών με 

τίτλο: «Παροχή 

Υπηρεσιών Τεχνικού 

Συμβούλου για την 

διατύπωση χωρικών 

κατευθύνσεων τοπικής 

ανάπτυξης και την 

οργάνωση και εποπτεία 

των διεργασιών 

παρακολούθησης του ΤΠΣ 

κατά τις διατάξεις του Ν. 

4759/2020». 

 

αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 20/2022 τεχνική μελέτη 

του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου μας για την παροχή υπηρεσίας 

με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου 

για την διατύπωση χωρικών κατευθύνσεων 

τοπικής ανάπτυξης και την οργάνωση και εποπτεία 

των διεργασιών παρακολούθησης του ΤΠΣ κατά 

τις διατάξεις του Ν. 4759/2020», προϋπολογισμού 

δαπάνης 310.000,00 €   συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%.  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 405/2022 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Τανάγρας το 

ποσό των 55.000,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 

02.30.6142.08 με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών 

Τεχνικού Συμβούλου για την διατύπωση χωρικών 

κατευθύνσεων τοπικής ανάπτυξης και την οργάνωση 

και εποπτεία των διεργασιών παρακολούθησης του 

ΤΠΣ κατά τις διατάξεις του Ν. 4759/2020»  για το 

έτος 2022, το ποσό των 75.000,00 € για το έτος 2023, 

το ποσό των 105.000,00 € για το έτος 2024 και το 

ποσό των 75.000,00 € για το έτος 2025 στον 

αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων. 

2. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την 

παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών 

Τεχνικού Συμβούλου για την διατύπωση χωρικών 

κατευθύνσεων τοπικής ανάπτυξης και την 

οργάνωση και εποπτεία των διεργασιών 

παρακολούθησης του ΤΠΣ κατά τις διατάξεις του 

Ν. 4759/2020», προϋπολογισμού δαπάνης 310.000,00 

€ συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και συντάσσει 

τους όρους της διακήρυξης. 

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών: 31/01/2023 και ώρα 13:00 

 Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη 

με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

23/12/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά», την 03/02/2023 και ώρα 11:00. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

389/2022  «Περί λήψης απόφασης 

για την απαλλαγή 

υπολόγων πάγιας 

προκαταβολής». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της πάγιας 

προκαταβολής του έτους 2022 για τη Δημοτική 

Κοινότητα Οινοφύτων και απαλλάσσει τον υπόλογο 

διαχείρισης της κ. Κατσιφή Χρήστο του Γεωργίου, 
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κάθε ευθύνης. 

2. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της πάγιας 

προκαταβολής του έτους 2022 για τη Δημοτική 

Κοινότητα Σχηματαρίου και απαλλάσσει την υπόλογο 

διαχείρισης της κ. Χόντζια Ουρανία του Γεωργίου, 

κάθε ευθύνης. 

3. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της πάγιας 

προκαταβολής του έτους 2022 για την Τοπική 

Κοινότητα Άρματος και απαλλάσσει τον υπόλογο 

διαχείρισης της κ. Ντάλλη Δημήτριο, κάθε ευθύνης. 

4. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της πάγιας 

προκαταβολής του έτους 2022 για την Τοπική 

Κοινότητα Ασωπίας και απαλλάσσει τον υπόλογο 

διαχείρισης της κ. Κουρουμπέτση Αγαθό, κάθε 

ευθύνης. 

5. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της πάγιας 

προκαταβολής του έτους 2022 για την Τοπική 

Κοινότητα Δάφνης και απαλλάσσει τον υπόλογο 

διαχείρισης της κ. Φαρμάκη Κωνσταντίνο, κάθε 

ευθύνης. 

6. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της πάγιας 

προκαταβολής του έτους 2022 για την Τοπική 

Κοινότητα Καλλιθέας και απαλλάσσει τον υπόλογο 

διαχείρισης της κ. Καφούνη Γεώργιο του Κων/νου, 

κάθε ευθύνης. 

7. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της πάγιας 

προκαταβολής του έτους 2022 για την Τοπική 

Κοινότητα Πύλης και απαλλάσσει τον υπόλογο 

διαχείρισης της κ. Λάμπρου Γεώργιο, κάθε ευθύνης. 

8. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της πάγιας 

προκαταβολής του έτους 2022 για την Τοπική 

Κοινότητα Σκούρτων και απαλλάσσει τον υπόλογο 

διαχείρισης της κ. Ίσσαρη Βασίλειο, κάθε ευθύνης. 

9. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της πάγιας 

προκαταβολής του έτους 2021 για την Τοπική 

Κοινότητα Στεφάνης και απαλλάσσει τον υπόλογο 

διαχείρισης της κ. Φιλλιπή Ιωάννη, κάθε ευθύνης. 

10. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της πάγιας 

προκαταβολής του έτους 2022 για την Τοπική 

Κοινότητα Τανάγρας και απαλλάσσει τον υπόλογο 

διαχείρισης της κ. Μπελεγράτη Αντώνιο του Ανδρέα, 

κάθε ευθύνης. 

11. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της πάγιας 

προκαταβολής του έτους 2022 για την Τοπική 

Κοινότητα Δηλεσίου Οινοφύτων και απαλλάσσει τον 

υπόλογο διαχείρισης της κ. Μπιμπίκο Στέφανο, κάθε 

ευθύνης. 

12. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της πάγιας 

προκαταβολής του έτους 2022 για την Τοπική 

Κοινότητα «Πλάκα» Δηλεσίου Σχηματαρίου και 

απαλλάσσει την υπόλογο διαχείρισης της κ. 

Γραμματικού Κυριακή, κάθε ευθύνης. 
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390/2022  «Περί λήψης απόφασης 

για την  απαλλαγή 

υπαλλήλου από τον 

ορισμό του ως υπόλογο 

είσπραξης χρηματικού 

εντάλματος 

προπληρωμής». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ 

αριθμό 1157/2022 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 

συνολικού ύψους 5.797,08 € που εκδόθηκε στο όνομα του 

υπαλλήλου κ. Μοντζολή Γεώργιου του Ανδρέα, και 

απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα 

αυτό. 
 

391/2022 «Περί λήψης απόφασης 

για την απ’ ευθείας 

ανάθεση εντολής σε 

δικηγόρο της μελέτης και 

της παροχής 

γνωμοδότησης επί του 

αιτήματος συμβιβαστικής 

επίλυσης διαφοράς κατ’ 

άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

που υπέβαλε ο κ. Γκίνης 

Δημήτριος του 

Αναστασίου». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

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

αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης, στη 

δικηγόρο κ. ΚΟΡΛΟΥ ΘΩΜΑΪΔΑ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΜ/ΔΣ 3431 μέλους του 

δικηγορικού συλλόγου Πειραιώς, της εντολής 

μελέτης και παροχής γνωμοδότησης επί του αιτήματος 

συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς κατ’ άρθρο 72 του 

Ν.3852/2010, επί της υπ’ αριθ. ΑΓ56/2021 αγωγής, 

που υπέβαλε ο κ. Γκίνης Δημήτριος του Αναστασίου.  

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα 

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 ΚΟΡΛΟΥ ΘΩΜΑΪΔΟΣ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΜ/ΔΣΠ 3431, με βάση τα 

νόμιμα δικαιολογητικά 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

           

 

Η πρακτικογράφος 

                                                                            

 

 Πίκου Ευαγγελία  


