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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 6η 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 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 

11:00 έως 12:00, για λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως: 

 

1. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικαστικό επιμελητή 

επίδοσης εξώδικης δήλωσης – πρόσκλησης στην εταιρεία με την επωνυμία VODAFONE –

ΠΑΝΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 

2. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο υποστήριξης των 

συμφερόντων του δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη συζήτηση της 

από 03/12/2021 προσφυγής που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

κατά του Δήμου Τανάγρας». 

3. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο υποστήριξης των 

συμφερόντων του δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς 

κατά τη συζήτηση της από 04/12/2019 προσφυγής που άσκησε η Ομόρρυθμη Εταιρεία με 

την επωνυμία «Α. ΜΑΝΙΚΑΣ – Α. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Τανάγρας». 

4. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο υποστήριξης των 

συμφερόντων του δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 



 

 

Σελίδα 2 από 2 

 

κατά τη συζήτηση της από 19/12/2022 αγωγής που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία 

«ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» κατά του Δήμου Τανάγρας». 

5. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο υποστήριξης των 

συμφερόντων του δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη συζήτηση της 

από 26/11/2022 προσφυγής που άσκησε ο κ. Σωτήριος Φίλης του Νικολάου κατά του Δήμου 

Τανάγρας». 

6. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο υποστήριξης των 

συμφερόντων του δήμου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας κατά τη συζήτηση της 

αίτησης – κλήσης που κατέθεσε το ΚΤΕΛ Επαρχίας Θηβών Α.Ε. κατά του Δήμου Τανάγρας 

μετά από την έκδοση της υπ’ αριθ. 159/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Θηβών.» 

7. Περί λήψης απόφασης για τον ορισμό υπολόγου για την είσπραξη χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής για την καταβολή ανταποδοτικών τελών ΤΕΕ για την έκδοση δύο αδειών 

εργασιών μικρής κλίμακας». 

8. Περί λήψης απόφασης για τον ορισμό υπολόγου είσπραξης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την πληρωμή της 

δαπάνης που αφορά στην επέκταση δημοτικού φωτισμού στα Δημοτικά Διαμερίσματα 

Σχηματαρίου, Δηλεσίου, Πύλης και Άρματος και στη μετατόπιση στύλου φωτισμού στο 

Σχηματάρι από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.». 

 

       

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  


