
                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Σχηματάρι, 22 Ιανουαρίου 2014 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ   Αριθμ. Πρωτ: 974 
 
           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

1. Αναστασίου Ιωάννης του Γεωργίου 
2. Γκίνης Ιωάννης του Σταύρου 
3. Κανέλλος Αντώνιος του Κοσμά 
4. Κόκκαλης Γεώργιος του Δημητρίου 
5. Κουρουτός Μιχαήλ του Κωνσταντίνου 
6. Χρήστου Γεώργιος του Ευαγγέλου 

 
 

Σας καλώ στην 2η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Τανάγρας, που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η 
Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως: 
  

1. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
9.224,46 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8122.06 με τίτλο: «Έργα Καλλικρατικού Δήμου 
Τανάγρας» για την πληρωμή για την πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου: 
«Κατασκευή παιδικής χαράς στην Τ/Δ Άρματος» στο δικαιούχο ΛΑΜΝΑΤΟ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟ. 

2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
154.500,30 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8122.06 με τίτλο: «Έργα Καλλικρατικού 
Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή της δικαιούχου εταιρείας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε. 

3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
20.612,39 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8122.06 με τίτλο: «Έργα Καλλικρατικού Δήμου 
Τανάγρας» για την πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου: «Συντήρηση 
οδοστρώματος στο Δ.Δ. Οινοφύτων» στο δικαιούχο ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 

4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
1.865,18 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.06 με τίτλο: «Δαπάνες προμήθειας 
αναλώσιμων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή της δικαιούχου 
εταιρείας ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε. 

5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
4.817,30 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.06 με τίτλο: «Δαπάνες προμήθειας 
αναλώσιμων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή της δικαιούχου 
εταιρείας SIDERBETON – ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΙΚΕ. 

6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
48.345,15 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8121.06 με τίτλο: «Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή 
τον 1ο λογαριασμό του έργου: «Ανάπλαση κέντρου οικισμού Σχηματαρίου» στη 
δικαιούχο ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΜΠΕΚΡΗ Ε. – ΜΠΕΚΡΗ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΜΠΑΡΩΝΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ. 

7. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
2.659,08 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.06 με τίτλο: «Δαπάνες προμήθειας 
αναλώσιμων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή της δικαιούχου 
ΓΚΙΖΑ ΑΓΟΡΩΣ. 



8. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
14.910,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8121.06 με τίτλο: «Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή 
του δικαιούχου ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

9. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
1.676,49 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.06 με τίτλο: «Δαπάνες προμήθειας 
αναλώσιμων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή της δικαιούχου 
εταιρείας ΔΗΜ. ΠΡΟΓΚΑΚΗΣ – ΣΠ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ο.Ε. 

10. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
18.550,86 € για την πληρωμή της δικαιούχου εταιρείας IV DIAGNOSTICS Ε.Π.Ε. 

11. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
5.645,95 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8121.06 με τίτλο: «Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή 
της δικαιούχου εταιρείας ΜΑΡΙΑ Ι. ΧΑΣΑΝΔΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

12. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
13.530,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8121.06 με τίτλο: «Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή 
της δικαιούχου εταιρείας ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

13. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
14.585,34 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8113.06 με τίτλο: «Αμοιβές και έξοδα τρίτων 
παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή της δικαιούχου 
ΙΩΑΝΝΑΣ Π. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ 

14. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
7.330,80 € για την πληρωμή της δικαιούχου εταιρείας IV DIAGNOSTICS Ε.Π.Ε. 

15. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
9.314,05 € για την πληρωμή οφειλών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων στη 
δικαιούχο εταιρεία ΔΗΜ ΠΡΟΓΚΑΚΗΣ – ΣΠ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ο.Ε. 

16. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
733,08 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8113.06 με τίτλο: «Αμοιβές και έξοδα τρίτων 
παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή του δικαιούχου 
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΛΥΓΓΟΥ. 

17. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
2.460,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8113.06 με τίτλο: «Αμοιβές και έξοδα τρίτων 
παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή του δικαιούχου 
DASHAMIR NAM ZIU. 

18. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
12.041,11 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8122.06 με τίτλο: «Έργα Καλλικρατικού Δήμου 
Τανάγρας» για την πληρωμή του 2ου λογαριασμού του έργου: «Κατασκευή παιδικής 
χαράς στην Τ.Κ. Άρματος» στο δικαιούχο ΛΑΜΝΑΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. 

19. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
1.955,70 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8121.06 με τίτλο: «Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή 
της δικαιούχου εταιρείας ΣΕΛΕΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

20. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
1.638,72 € σε βάρος του Κ.Α. 02.25.6262.17 με τίτλο: «Εργασία τηλεδιαχείρισης 
δημοτικού δικτύου ύδρευσης» για την πληρωμή της δικαιούχου εταιρείας COSMOTE 
Α.Ε. για το έτος 2015 

21. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
73.873,32 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6822.01 με τίτλο: «Προσαυξήσεις 
ασφαλιστικών ταμείων χρήσης» για την πληρωμή του δικαιούχου ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ, για το έτος 2015. 

22. Περί λήψης απόφασης για έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης για την 
σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2015 για τις Τοπικές Κοινότητες του δήμου μας 
και τον ορισμό υπολόγων για τη διαχείρισή τους. 

23. Περί λήψης απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2015. 



24. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
1.500,00 € για την εκτέλεση της εργασίας μεταβίβασης των μεταφορικών μέσων από 
τους καταργηθέντες Δήμους στον Καλλικρατικό Δήμο Τανάγρας και τον ορισμό 
υπολόγου για την είσπραξη εντάλματος προπληρωμής». 

25. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
13.562,24 € για την εκτέλεση της εργασίας ελέγχου από το ΚΤΕΟ των μεταφορικών 
μέσων του Δήμου μας, την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και τον ορισμό 
υπολόγου για την είσπραξη εντάλματος προπληρωμής». 

26. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
1.277,71 € για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος στο Νηπιαγωγείο Άρματος 
και τη χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης 
στο Σχηματάρι και τον ορισμό υπολόγου για την είσπραξη εντάλματος 
προπληρωμής». 

27. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο μελέτης και 
παροχής γνωμοδότησης σχετικά με την επιτυχία άσκησης ένδικων μέσων κατά της 
αριθμ. 349/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών. 

28. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
20.700,90 € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6266.06 με τίτλο: «Συντήρηση – εφαρμογών 
λογισμικών 2015 - OTS» για την ετήσια προληπτική και επανορθωτική συντήρηση 
του λογισμικού διαφόρων υπηρεσιών του δήμου μας. 

29. Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 752/2014 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του 
απολογισμού και του ισολογισμού του Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας, οικονομικού 
έτους 2013». 

30. Περί λήψης απόφασης για τη ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- 
δέσμευσης πίστωσης, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο 
μέσα στο οικονομικό έτος 2014. 
 
 
 
 
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
              & ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
        
 
       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 
 


