
 

 

Σελίδα 1 από 2 

 

       
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 7η 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 7η Μαρτίου 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 αποδοχή και κατανομή ποσού 87.915,00 € το οποίο αφορά 

στην Α΄ κατανομή από ΚΑΠ έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων. 

2. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 4.267,32 €, το οποίο αφορά σε πρόστιμα 

Κ.Ο.Κ. 

3. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 9.082,50 € το οποίο αφορά στο ενιαίο τέλος 

καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού – ΤΑΠ (άρθρο 195 Ν. 4662/2020) για μονάδες 

προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών». 

4. Περί λήψης απόφασης για τη σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον κ. Γκίνη 

Δημήτριο του Αναστασίου. 

5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι διενέργειας του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 179022 για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών». 
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6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των 

όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών 

υλικών». 

7. 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 21/07/2020 προσφυγής που άσκησε η κα. Θωμά Μαρία του 

Γεωργίου κατά του Δήμου Τανάγρας. 

8. 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 10/08/2020 προσφυγής που άσκησε ο κ. Μαρσέλος Νικόλαος 

του Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Τανάγρας. 

9. 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 10/08/2020 προσφυγής που άσκησε ο κ. Μαρσέλος Άγγελος του 

Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Τανάγρας. 

10. 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 10/08/2020 προσφυγής που άσκησε η κα. Μαρσέλου Αθηνά συζ. 

Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Τανάγρας. 

 

       

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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