
                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Σχηματάρι, 30 Ιανουαρίου 2015 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ   Αριθμ. Πρωτ: 1568 
 
           
 

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 4η 
Φερβουαρίου 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 
2.966,49 € 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 
εταιρείας ACE HELLAS A.E.  

2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
4.979,73 € 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 
εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ RENT Α.Ε.  

3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
92,25 € 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 
εταιρείας DIGITAL SIMA A.E.  

4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
14.270,00 € 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 
ΘΩΜΑ ΕΥΑΓΓ. ΧΑΡΙΣΗ.  

5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
3.060,00 € 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 
ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.  

6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
1.458,81 € 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 
ΙΩΑΝΝΗ Η. ΚΑΝΤΑ.  

7. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
20.000,00 € 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 
ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΚΟΝΤΟΥ.  

8. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
10.000,00 € 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 
ΑΓΑΘΟΥ ΣΠ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΕΤΣΗ.  

9. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
3.843,75 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.06 με τίτλο: «Δαπάνες προμήθειας 
αναλώσιμων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή της δικαιούχου 
εταιρείας ΧΥΤΟΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε. 

10. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
3.376,15 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.06 με τίτλο: «Δαπάνες προμήθειας 
αναλώσιμων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή της δικαιούχου 
εταιρείας FERI – TRI A.B.E.E. 

11. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.06 με τίτλο: «Δαπάνες προμήθειας 
αναλώσιμων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή της δικαιούχου 
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗ. 

12. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
520,12 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.06 με τίτλο: «Δαπάνες προμήθειας 
αναλώσιμων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή της δικαιούχου 
εταιρείας ΚΙΤΑΝΤΖΗΣ ΦΥΤΑ Α.Γ.Ε.Ε. 

13. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
5.388,45 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8122.06 με τίτλο: «Έργα Καλλικρατικού Δήμου 
Τανάγρας» για την πληρωμή για την πληρωμή του 2ου λογαριασμού του έργου: 
«Αναβάθμιση γηπέδων Δ.Ε. Οινοφύτων για έκδοση άδειας λειτουργίας» στο 
δικαιούχο ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. 

14. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
16.809,45 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8122.06 με τίτλο: «Έργα Καλλικρατικού Δήμου 
Τανάγρας» για την πληρωμή για την πληρωμή του 2ου λογαριασμού του έργου: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδών στη βιομηχανική ζώνη για πρόσβαση στο πράσινο ταμείο» 
στο δικαιούχο ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟ ΧΡΗΣΤΟ. 

15. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
7.607,66 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8122.06 με τίτλο: «Έργα Καλλικρατικού Δήμου 
Τανάγρας» για την πληρωμή για την πληρωμή του 3ου λογαριασμού του έργου: 
«Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στο Δήλεσι» στη δικαιούχο επιχείρηση Δ. 
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ Μ. Ε.Π.Ε. 

16. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
2.014,50 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8122.06 με τίτλο: «Έργα Καλλικρατικού Δήμου 
Τανάγρας» για την πληρωμή για την πληρωμή του 2ου λογαριασμού της μελέτης: 
«Υδρογεωτεχνική μελέτη ιδρύσεως νέου κοιμητηρίου στα Οινόφυτα Δήμου 
Τανάγρας» στη δικαιούχο ΜΑΡΙΑ ΑΘ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ. 

17. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
26.487,80 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.06 με τίτλο: «Δαπάνες προμήθειας 
αναλώσιμων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή της δικαιούχου 
εταιρείας ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

18. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
2.860,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.7135.01 με τίτλο: «Προμήθεια λοιπού 
κεφαλαιακού εξοπλισμού» για την προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού. 

19. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6682.01 με τίτλο: «Προμήθεια ειδών άμεσης 
κατανάλωσης» για την προμήθεια ειδών άμεσης κατανάλωσης. 

20. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
565,80 € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6654.01 με τίτλο: «Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων 
και βιβλιοδετήσεων» για την προμήθεια εκτυπώσιμου υλικού. 

21. 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. 46/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θηβών. 

22. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
1.029,70 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8111.06 με τίτλο: «Αμοιβές και έξοδα 



προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή των εξόδων 
μετακίνησης στους δικαιούχους υπαλλήλους της διοικητικής υπηρεσίας». 
 
 
 
 
 
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
              & ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
        
 
       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 
 


