
 

                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Σχηµατάρι, 6 ∆εκεµβρίου 2013 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ   Αριθµ. Πρωτ: 23238 
 
           
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 
 

1. Αναστασίου Ιωάννης του Γεωργίου 
2. Αρκούδας Βασίλειος του Ηλία 
3. Βλάχος Βασίλειος του Γεωργίου 
4. Γκίνης Ιωάννης του Σταύρου 
5. Μπλάνας Χρήστος του Ιωάννη  
6. Χρήστου Γεώργιος του Ευαγγέλου 

 
 

Σας καλώ στην 45η τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Τανάγρας, που θα γίνει στο Σχηµατάρι, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 10η 
∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ., για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα εξής θέµατα της ηµερήσιας διατάξεως: 
 
 

1. Περί λήψης απόφασης για την απαλλαγή του κ. Τσιώνη Ανέστη, υπολόγου 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής. 

2. Περί λήψης απόφασης για την απαλλαγή της κ. Νίκα Σωτηρίας, υπολόγου 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής. 

3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού 
του έργου: «Κατασκευή αποχέτευσης οµβριων υδάτων στο ∆ήλεσι». 

4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης για 
την πληρωµή του 1ου λογαριασµού του έργου «Τοπογραφική αποτύπωση 
έργων αποχέτευσης οικισµών Αγίου Θωµά – Κλειδιού ∆ήµου Τανάγρας» στη 
δικαιούχο εταιρεία ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 

5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης για 
την πληρωµή του 1ου λογαριασµού του έργου «Οριστική µελέτη εσωτερικών 
δικτύων αποχέτευσης οικισµών Αγίου Θωµά και Κλειδιού  ∆ήµου Τανάγρας 
και έργων µεταφοράς στον ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηµαταρίου Οινοφύτων» στη δικαιούχο 
εταιρεία ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 

6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης 
ποσού 393,60 € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6266.04 µε τίτλο: «Εργασία για τη 
συντήρηση λοιπών προγραµµάτων» για την δηµιουργία δύο νέων εφαρµογών 
λογιστικής. 

7. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοικτού 
διαγωνισµού για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής του έργου: «Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση του δικτύου 
ύδρευσης». 

8. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο 
τροποποίησης του προϋπολογισµού του δήµου. 

9. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης 
ποσού 3.990,00 € για την συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων για την 
πληρωµή του δικαιούχου ΚΟΚΚΑΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. 



10. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης 
ποσού 1.948,90 € για την συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων για την 
πληρωµή του δικαιούχου ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΜ. ΜΑΛΛΙΟΥ. 

11. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης 
ποσού 12.836,67 € για την συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων για 
την πληρωµή του δικαιούχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ. 

12. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού 
του έργου: «Ανακατασκευή τουαλετών στο 1ο δηµοτικό σχολείο Οινοφύτων». 

13. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης 
ποσού 6.100,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6264.01 µε τίτλο: «Εργασία 
συντήρησης πινάκων αυτοµατισµού» 

14. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης 
ποσού 23.985,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.25.6262.15 µε τίτλο: «Εργασίες 
συντήρησης γεωτρήσεων». 

15. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης 
ποσού 7.380,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.25.6662.02 µε τίτλο: «Προµήθεια 
υλικών για τη συντήρηση γεωτρήσεων». 

16. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή της διατύπωσης σύµφωνης γνώµης 
επί των τευχών δηµοπράτησης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: 
«Βιοκλιµατική ανάπλαση Οινοφύτων» και την κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης. 

17. Περί λήψης απόφασης για την άρση της επιβληθείσας κατάσχεσης εις χείρας 
τρίτων κατά της Ε.Α.Β. 

18. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης 
ποσού 69.963,38 € για την πληρωµής του 7ου και 8ου λογαριασµού του έργου: 
«Αµοιβή εργολάβου για τη λειτουργία και συντήρηση του βιολογικού 
καθαρισµού», στη δικαιούχο Κ/ΞΙΑ ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ Α.Τ.Ε.  

19. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης 
ποσού 15.463,01 € για την πληρωµής του 5ου λογαριασµού του έργου: 
«Ασφαλτόστρωση οδού Τανάγρας - Άρµατος», στη δικαιούχο Κ/ΞΙΑ 
ΣΠΑΝΟΣ Σ. – ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ.  

20. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης 
ποσού 69.591,92 € για την πληρωµή του 4ου και του 5ου λογαριασµού του 
έργου: «Κατασκευή πεζοδροµίων στο ∆ήλεσι», στη δικαιούχο εταιρεία ΒΙΚΟ 
ΑΕΤΕ.  

21. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης 
ποσού 24.000,00 € για την πληρωµή της δικαιούχου εταιρείας 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 

 
 
    
                                                                                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
        
 
       ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 


