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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 8η 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 14η 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 έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 195116 για την ανάδειξη 

οριστικού αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Εργασίες κατασκευής ταρτάν 

στο δημοτικό γήπεδο Άρματος Δ.Ε. Τανάγρας». 

2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση ή μη σύναψης και ανάθεσης σύμβασης για την 

εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού και  κλαδέματος υψηλών δέντρων Δήμου Τανάγρας σε 

ιδιώτη λόγω αδυναμίας υλοποίησης τους με το υπάρχον προσωπικό του Δήμου και με ίδια 

μέσα. 

3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση ή μη σύναψης και ανάθεσης σύμβασης για την 

εκτέλεση των εργασιών αποψίλωσης ξηρής φυτικής βλάστησης για κάθε μία από της Δ.Ε. 

του Δήμου Τανάγρας σε ιδιώτη λόγω αδυναμίας υλοποίησης τους με το υπάρχον προσωπικό 

του Δήμου και με ίδια μέσα. 

4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση ή μη σύναψης και ανάθεσης σύμβασης για την 

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 10/03/2023
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εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και καθαρισμού ρεμάτων για τη Δ.Ε. Δερβενοχωρίων 

και τη Δ.Ε. Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας σε ιδιώτη λόγω αδυναμίας υλοποίησης τους με 

το υπάρχον προσωπικό του Δήμου και με ίδια μέσα. 

5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση ή μη σύναψης και ανάθεσης σύμβασης για την 

εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού αγροτικών δρόμων για τις Δημοτικές Ενότητες 

Δερβενοχωρίων, Τανάγρας, Οινοφύτων και Δηλεσίου του Δήμου Τανάγρας σε ιδιώτη λόγω 

αδυναμίας υλοποίησης τους με το υπάρχον προσωπικό του Δήμου και με ίδια μέσα. 

6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση ή μη σύναψης και ανάθεσης σύμβασης για την 

εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού τάφρων αγροτικών οδών για τις Δημοτικές Ενότητες 

Οινοφύτων, Τανάγρας, και Δηλεσίου του Δήμου Τανάγρας σε ιδιώτη λόγω αδυναμίας 

υλοποίησης τους με το υπάρχον προσωπικό του Δήμου και με ίδια μέσα. 

7. Περί λήψης απόφασης για την απαλλαγή της υπαλλήλου κας Νίκα Σωτηρίας του Αθανασίου 

από τον ορισμό της ως υπολόγου είσπραξης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 

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 28/12/2020 (ΠΡ239/28-12-2020) προσφυγής που άσκησε η Α.Ε. 

με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» 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 28/12/2020 (ΠΡ240/28-12-2020) προσφυγής που άσκησε η Α.Ε. 

με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» κατά του Δήμου 

Τανάγρας. 

10. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο νομικής 

εκπροσώπησης του υπαλλήλου κ. Καρύγιαννη Ευάγγελου ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 25/01/2023 αγωγής που άσκησε εναντίον του η Αστική 

μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών 

με το διακριτικό τίτλο: «ΠΑ.Κ.Ο.Ε.». 

11. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Νο1 - διενέργειας του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 177601.1, για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια Οχημάτων Συλλογής Μεταφοράς (ΟΣΜ) και λοιπών μηχανημάτων για 

την διαχείριση βιοαποβλήτων – Τμήμα 1»» 

12. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Νο1 - διενέργειας του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 177807, για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια Οχημάτων Συλλογής Μεταφοράς (ΟΣΜ) και λοιπών μηχανημάτων για 

την διαχείριση βιοαποβλήτων – Τμήμα 2»» 

13. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Νο1 - διενέργειας του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 173484, για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Λοιπές παροχές σε είδος (Ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 2022». 

14. Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 475/2021 απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης 

προς χρηματοδότηση με τίτλο: «Ομαλή υδροδότηση αστικών και βιομηχανικών περιοχών 

του Δήμου Τανάγρας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη». 
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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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