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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 

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, σας καλώ στην 46η 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 20η Δεκεμβρίου 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 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 κατασκευής ταρτάν στο δημοτικό γήπεδο Άρματος 

ΔΕ Τανάγρας». 

2. 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: «Ασφαλτοστρώσεις οδών στη ΔΕ Τανάγρας». 

3. «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 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». 

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 16/12/2022

22520/2022/Κύριο Πρωτόκολλο
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4. Περί λήψης απόφασης για την απαλλαγή υπολόγων πάγιας προκαταβολής. 

5. Περί λήψης απόφασης για την απαλλαγή του υπαλλήλου κ. Μοντζολή Γεώργιου του Ανδρέα 

από τον ορισμό του ως υπόλογο για την είσπραξη χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 

6. 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. 

 

 

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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