
                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Σχηματάρι, 6 Φεβρουαρίου 2015 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ   Αριθμ. Πρωτ: 2048 
 
           
 

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 4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Τανάγρας, που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η 
Φεβρουαρίου 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 
39.717,77 € σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7312.05 με τίτλο: «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης 
του Δ. Τανάγρας με την ΕΥΔΑΠ – Φάση Α΄ - Κατασκευή διυλιστηρίου δεξαμενής 
και λοιπών εγκαταστάσεων ύδρευσης από ΕΥΔΑΠ»  για την πληρωμή 9ου 
λογαριασμού του έργου: «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης του Δ. Τανάγρας με την 
ΕΥΔΑΠ – Φάση Α΄ - Κατασκευή διυλιστηρίου δεξαμενής και λοιπών 
εγκαταστάσεων ύδρευσης από ΕΥΔΑΠ.» στη δικαιούχο Κ/Ξ ΚΑΦΕΣ – ΝΤΕΛΙΚΟΣ 
– ΟΡΚΑ. 

2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
20.878,87 € σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7312.34 με τίτλο: «Επέκταση δικτύων ομβρίων 
υδάτων Δ.Ε. Δερβενοχωρίων» για την πληρωμή 2ου λογαριασμού του έργου: 
«Επέκταση δικτύων ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Δερβενοχωρίων», στο δικαιούχο 
ΠΑΤΣΙΑΜΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟ. 

3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
20.777,36 € σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7336.04 με τίτλο: «Αναβάθμιση γηπέδων Δ.Ε. 
Τανάγρας για έκδοση άδειας λειτουργίας» για την πληρωμή 1ου λογαριασμού του 
έργου: «Αναβάθμιση γηπέδων Δ.Ε. Τανάγρας για έκδοση άδειας λειτουργίας», στη 
δικαιούχο Κ/Ξ Ι. ΝΤΕΛΙΚΟΣ – ΣΤ. ΤΣΙΜΠΡΗΣ. 

4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
42.177,97 € σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7321.13 με τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου 5*5 
στο Δήλεσι» για την πληρωμή 2ου λογαριασμού του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 
5*5 στο Δήλεσι», στη δικαιούχο Κ/ΞΙΑ ΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
6.765,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7411.15 με τίτλο: «Γεωλογική μελέτη χώρου για 
την ανέγερση Δ.Σ. Δηλεσίου – Σχηματαρίου» για την πληρωμή 1ου λογαριασμού του 
έργου: «Γεωλογική μελέτη χώρου για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. 
Σχηματαρίου», στο δικαιούχο ΠΑΥΛΟ ΔΑΦΝΗ. 



6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7336.04 με τίτλο: «Προμήθεια σιδηρού 
εξοπλισμού» για την προμήθεια σιδηρού εξοπλισμού. 

7. Περί λήψης απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 
349/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών 

8. Περί λήψης απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 
46/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θηβών. 

9. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για την 
υποστήριξη των συμφερόντων του δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Χαλκίδας κατά τη συζήτηση της αγωγής της εταιρείας ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ Α.Ε. κατά 
του Δήμου Τανάγρας. 

10. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 
11.966,67 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6662.10 με τίτλο: «Προμήθεια ασφάλτου 2014» 
για την προμήθεια ασφάλτου. 
 
 
 
 
 
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
              & ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
        
 
       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 
 


