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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,  

ΕΤΟΥΣ 2023 

 

 

          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 2
η
 

(τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2023, η οποία 

πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς την 24
η
 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, 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 

18/2023 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

«Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

32.178,93 € το οποίο 

αφορά στην επιχορήγηση 

προγράμματος 

απασχόλησης 

μακροχρόνιων ανέργων 

ηλικίας 55-67 ετών σε 

Δήμους από ΟΑΕΔ.» 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το συνολικό ποσό των 32.178,93 €, το 

οποίο αφορά στην επιχορήγηση προγράμματος 

απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 

ετών σε Δήμους από ΟΑΕΔ για το χρονικό διάστημα 

από 01/06/2022 έως 30/09/2022. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 32.178,93 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.1211.06 του σκέλους  των εσόδων, 

με τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ 

απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 

ετών», του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2022. 

 

19/2023 «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

5.275,03 € το οποίο αφορά 

στην επιχορήγηση 

ασφαλιστικών εισφορών 

προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα 

σε Δήμους από ΟΑΕΔ». 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 5.275,03 €, το οποίο αφορά 

στην επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους 

από ΟΑΕΔ. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 5.275,03 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.4319.01 του σκέλους  των εσόδων, 

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 25/01/2023
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 με τίτλο: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ», 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 

2022. 

 

20/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

13.189,00 € το οποίο 

αφορά στην επιχορήγηση 

για το Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Τανάγρας (2017 

ΕΠ05610017-ΕΣΠΑ)». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 13.189,00 €, το οποίο αφορά 

στην επιχορήγηση για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου 

Τανάγρας (2017 ΕΠ05610017-ΕΣΠΑ). 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 13.189,00 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.1212.01 του σκέλους  των εσόδων, 

με τίτλο: «Επιχορήγηση για πράξη: «Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου Τανάγρας», του προϋπολογισμού 

του Δήμου οικονομικού έτους 2022. 
 

21/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

11.089,00 € το οποίο 

αφορά στην 9
η
 

επιχορήγηση για την 

κάλυψη της δαπάνης 

μισθοδοσίας του 

προσωπικού 

καθαριότητας με σχέση 

εργασίας ορισμένου 

χρόνου (ΙΔΟΧ) σε 

σχολικές μονάδες 

Α΄/βάθμιας & Β΄/βάθμιας 

εκπαίδευσης & 

μειονοτικών σχολείων για 

το διδακτικό έτος 2022-

2023». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 11.089,00  €, το οποίο 

αφορά στην 9
η
 επιχορήγηση για την κάλυψη της 

δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας 

με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε 

σχολικές μονάδες Α΄/βάθμιας & Β΄/βάθμιας 

εκπαίδευσης & μειονοτικών σχολείων για το διδακτικό 

έτος 2022-2023. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 11.089,00  €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.1211.05 του σκέλους  των εσόδων, 

με τίτλο: «Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. – Κάλυψη αναγκών 

μισθοδοσίας προσωπικού ΙΔΟΧ για την καθαριότητα 

σχολικών μονάδων» του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2022. 
 

22/2023 «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

11.800,00 € το οποίο 

αφορά στην επιχορήγηση 

για την υλοποίηση 

δράσεων διαχείρισης 

αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 11.800,00  €, το οποίο 

αφορά στην επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών 

υλοποίησης δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 11.800,00  €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.0619.06 του σκέλους  των εσόδων, 

με τίτλο: «Επιχορήγηση για την κάλυψη αναγκών 

αναφορικά με την προστασία αδέσποτων μικρών 

ζώων. 
 

23/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση της υπ’ 

αριθ. 3/2023 απόφασης 

του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ – 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Παραπέμπει, λόγω αναρμοδιότητας, στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για έγκριση την υπ’ αριθ. 3/2023  απόφαση του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», με την 

οποία υποβλήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή η έκθεση 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού του  Δ΄ τριμήνου του 
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ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» με 

θέμα: «Περί λήψης 

απόφασης για τη σύνταξη 

της έκθεσης εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού του Δ' 

τριμήνου του έτους 2022 

και έλεγχος στοχοθεσίας». 

 

έτους 2022. 

 

           

 

Η πρακτικογράφος 

                                                                            

 

 Πίκου Ευαγγελία  
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