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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 1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, τηρουμένων όλων των 

υγειονομικών μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, την 17η 

Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της 

ημερήσιας διατάξεως: 

 

1. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του 

σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, μετά την ενσωμάτωση των 

παρατηρήσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 

2. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του 

σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τανάγρας για το οικονομικό έτος 

2023. 

3. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 58.610,00 € το οποίο αφορά 

στην Δ΄ κατανομή από ΚΑΠ έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων.». 

4. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 42.700,00 € το οποίο αφορά στο τέλος 

ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)». 

5. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 41.670,00 € το οποίο αφορά στα έσοδα από  

τέλη διαφήμισης κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 

Ν.2880/2001). 

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 13/01/2023

435/2023/Κύριο Πρωτόκολλο
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6. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 72.187,50 € από ΚΑΠ το οποίο αφορά στην 

κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ως 10η, 11η, και 12η 

μηνιαία κατανομή έτους 2022». 

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

στην ΙΒ΄ κατανομή από ΚΑΠ έτους 2022. 

8. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 1.068,51 €, το οποίο αφορά σε πρόστιμα 

Κ.Ο.Κ. 

9. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου με τίτλο: «Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τανάγρας». 

10. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

(συμπεριλαμβανομένης της 2ης Σ.Σ.) του έργου  με τίτλο: «Κατασκευή εσωτερικών 

δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου Θωμά και Κλειδιού Δήμου Τανάγρας και έργων 

μεταφοράς στο ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου / Οινοφύτων». 

11. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του 1ου 

Π.Κ.ΤΜ.Ν.Ε και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου  με τίτλο: «Κατασκευή 

πίστας skateboard». 

12. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του 1ου 

Π.Κ.ΤΜ.Ν.Ε και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου  με τίτλο: «Αναβάθμιση 

1ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου». 

13. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι αποσφράγισης δικαιολογητικών 

συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 

193845 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση αύλειου χώρου 1ου Δημοτικού 

Σχολείου Σχηματαρίου». 

14. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 800,00 € το οποίο αφορά στην 

κατανομή από ΚΑΠ για την κάλυψη μέσω των σχολικών επιτροπών των εξόδων 

λειτουργίας σχολικών μονάδων που προκύπτουν από τη στέγαση δομών υποδοχής 

εκπαίδευσης προσφύγων (ΔΥΕΠ) του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2022-2023. 

15. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι αποσφράγισης δικαιολογητικών 

συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 

194306 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Εργασίες ανακαίνισης των Κ.Ε.Π.. 

16. Περί λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού  του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» για το έτος 2023 

μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας 

των ΟΤΑ». 

17. Περί λήψη απόφασης για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράση (Ο.Π.Δ.) του 

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

ΤΑΝΑΓΡΑΣ» για το έτος 2023». 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

          ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

        & ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ  
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