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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ        ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ       

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Ταχ.Δ/νση      : Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1 

Ταχ.Κώδικας: 32009 - Σχηματάρι                     

Πληροφορίες : Πίκου Ευαγγελία  

Tηλέφωνο       : 22623 51164 
               

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,  

ΕΤΟΥΣ 2023 

 

          Έχοντας υπόψη τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 97 & 4 και 97 & 6 Δ.Κ.Κ 

(Ν. 3463/2006 ), δημοσιεύουμε πίνακα των θεμάτων, τα οποία συζητήθηκαν κατά την 6
η
 

(τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2023, η οποία 

πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς την 28
η
 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 – 12:00. Κατά την συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τα εξής 

θέματα και ελήφθησαν οι αντίστοιχες αποφάσεις, όπως αναφέρονται παρακάτω:  

 

  Α/Α 

Απόφασης 

 

 

ΘΕΜΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

31/2023 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

«Περί λήψης απόφασης 

για την απ’ ευθείας 

ανάθεση εντολής σε 

δικαστικό επιμελητή 

επίδοσης εξώδικης 

δήλωσης πρόσκλησης 

στην εταιρεία 

«VODAFONE – 

ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.» 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αναθέτει στο δικαστικό επιμελητή Εφετείου Αθηνών  

κ. Θωμά Δ. Παρθενίου, όπως προβεί στην επίδοση 

εξώδικης δήλωσης -  πρόσκλησης στην εταιρεία με την 

επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».  

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα 

ανέλθει στο ποσό των 43,40 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 

02.00.6116 με τίτλο: «Αμοιβές δικαστικών 

επιμελητών», του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 

Δήμου Τανάγρας, οικονομικού έτους 2023. 

2. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα 

του δικαιούχου ΘΩΜΑ Δ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ δικαστικό 

επιμελητή Εφετείου Αθηνών, με βάση τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

32/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την απ’ ευθείας 

ανάθεση εντολής σε 

δικηγόρο υποστήριξης 

των συμφερόντων του 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αναθέτει στη δικηγόρο ΚΟΡΛΟΥ ΘΩΜΑΪΔΑ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΜ/ΔΣΠ 3431, την εντολή 

εκπροσώπησης του Δήμου Τανάγρας, κατά τη 
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δήμου ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά κατά τη 

συζήτηση της από 

03/12/2021 προσφυγής που 

άσκησε η εταιρεία με την 

επωνυμία 

«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του 

Δήμου Τανάγρας.» 

 

συζήτηση της από 03/12/2021 προσφυγής που άσκησε 

η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά των 

υπ’ αριθ. 688/2021 & 693/2021 αποφάσεων του 

Δημάρχου Τανάγρας και κατά των υπ’ αριθ. 552/2021, 

551/2022, 561/2021 και 560/2021 εγγραφών στους 

βεβαιωτικούς καταλόγους της Οικονομικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Τανάγρας, ενώπιον του Τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, την 3
η
 Μαϊου 2023 και 

σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα 

ανέλθει στο ποσό των 422,84 € και θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 02.00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων», του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού 

έτους 2023. 

2. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα 

της δικαιούχου ΚΟΡΛΟΥ ΘΩΜΑΪΔΑΣ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΜ/ΔΣΠ 3431, με βάση τα 

νόμιμα δικαιολογητικά. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

33/2023  «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 

04/12/2019 προσφυγής που 

άσκησε η Ομόρρυθμη 

Εταιρεία με την επωνυμία 

«Α. ΜΑΝΙΚΑΣ – Α. 

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ο.Ε.» κατά 

του Δήμου Τανάγρας.» 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αναθέτει στο δικηγόρο ΛΥΓΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του 

ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 142, την εντολή εκπροσώπησης 

του Δήμου Τανάγρας, κατά τη συζήτηση της από 

04/12/2019 προσφυγής που άσκησε η Ομόρρυθμη 

Εταιρεία με την επωνυμία «Α. ΜΑΝΙΚΑΣ – Α. 

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Τανάγρας, 

ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λιβαδειάς, όποτε αυτή οριστεί. 

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα 

ανέλθει στο ποσό των 184,76 € και θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 02.00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων», του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού 

έτους 2023. 

2. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα 

του δικαιούχου ΛΥΓΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 

ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 142, με βάση τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

34/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την απ’ ευθείας 

ανάθεση εντολής σε 

δικηγόρο υποστήριξης 

των συμφερόντων του 

δήμου ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αναθέτει στη δικηγόρο ΚΟΡΛΟΥ ΘΩΜΑΪΔΑ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΜ/ΔΣΠ 3431, την εντολή 

εκπροσώπησης του Δήμου Τανάγρας, κατά τη 

συζήτηση της από 19/12/2022 αγωγής που άσκησε η 

εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ TRAVEL 
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Πρωτοδικείου Αθηνών 

κατά τη συζήτηση της από 

19/12/2022 αγωγής που 

άσκησε η εταιρεία με την 

επωνυμία 

«ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

TRAVEL 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» 

κατά του Δήμου 

Τανάγρας.» 

 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», ενώπιον του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, όποτε αυτή 

οριστεί. 

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα 

ανέλθει στο ποσό των 332,32 € και θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 02.00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων», του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού 

έτους 2021. 

2. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα 

της δικαιούχου ΚΟΡΛΟΥ ΘΩΜΑΪΔΑΣ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΜ/ΔΣΠ 3431, με βάση τα 

νόμιμα δικαιολογητικά. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

35/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την απ’ ευθείας 

ανάθεση εντολής σε 

δικηγόρο υποστήριξης 

των συμφερόντων του 

δήμου ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά κατά τη 

συζήτηση της από 

26/11/2022 αγωγής που 

άσκησε ο κ. Σωτήριος 

Φίλης του Νικολάου κατά 

του Δήμου Τανάγρας.» 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αναθέτει στη δικηγόρο ΚΟΡΛΟΥ ΘΩΜΑΪΔΑ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΜ/ΔΣΠ 3431, την εντολή 

εκπροσώπησης του Δήμου Τανάγρας, κατά τη 

συζήτηση της από 26/11/2022 αγωγής που άσκησε ο κ. 

Φίλης Σωτήριος του Νικολάου κατά του Δήμου 

Τανάγρας, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιώς, όποτε αυτή οριστεί. 

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα 

ανέλθει στο ποσό των 517,08 € και θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 02.00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων», του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού 

έτους 2023. 

2. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα 

της δικαιούχου ΚΟΡΛΟΥ ΘΩΜΑΪΔΑΣ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΜ/ΔΣΠ 3431, με βάση τα 

νόμιμα δικαιολογητικά. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

36/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την απ’ ευθείας 

ανάθεση εντολής σε 

δικηγόρο υποστήριξης 

των συμφερόντων του 

δήμου ενώπιον του 

Τριμελούς Εφετείου 

Ευβοίας κατά τη 

συζήτηση  των αντίθετων 

εφέσεων που κατέθεσε ο 

Δήμος Τανάγρας και το 

ΚΤΕΛ Επαρχίας Θηβών 

Α.Ε. κατά της υπ’ αριθ. 

26/2019 οριστικής 

απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Θηβών.» 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αναθέτει στο δικηγόρο ΛΥΓΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του 

ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 142, την εντολή εκπροσώπησης 

του Δήμου Τανάγρας (να παραστεί και να καταθέσει 

προτάσεις), ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας, 

κατά τη συζήτηση των αντίθετων εφέσεων του Δήμου 

Τανάγρας (με ημερομηνία κατάθεσης 21-05-2019) και 

του ΚΤΕΛ Επαρχίας Θηβών Α.Ε. (με ημερομηνία 

κατάθεσης 22-05-2019) κατά της υπ΄ αριθμ. 26/2019 

οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Θηβών, την 5
η
 

Απριλίου 2023 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα 

ανέλθει στο ποσό των 406,00 € και θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 02.00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων», του εγκεκριμένου 
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 προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού 

έτους 2023. 

2. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα 

του δικαιούχου ΛΥΓΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 

ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 142, με βάση τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

37/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για τον ορισμό υπολόγου 

για την είσπραξη 

χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής για την 

καταβολή ανταποδοτικών 

τελών ΤΕΕ για την έκδοση 

δύο αδειών εργασιών 

μικρής κλίμακας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής συνολικού ύψους 40,00 € για την 

πληρωμή της δαπάνης που αφορά στο ανταποδοτικό 

τέλος ΤΕΕ για την έκδοση δύο αδειών εργασιών 

μικρής κλίμακας για κοπή δέντρων εντός 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Τανάγρας. 

2. Ορίζει τη δημοτική υπάλληλο κ. Νίκα Σωτηρία του 

Αθανασίου για την είσπραξη του ανωτέρω 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, προκειμένου 

να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την 

πληρωμή της δαπάνης που αφορά σε ανταποδοτικά 

τέλη ΤΕΕ για την έκδοση δύο αδειών εργασιών μικρής 

κλίμακας για κοπή δέντρων εντός κοινοχρήστων 

χώρων του Δήμου Τανάγρας. 

3. Ορίζεται ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού από τη 

δημοτική υπάλληλο η 29
η
 Μαϊου 2023.  

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας και την υπογραφή των σχετικών εγγράφων. 

 

38/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για τον ορισμό υπολόγου 

για την είσπραξη 

χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής 

προκειμένου να προβεί 

στις απαιτούμενες 

ενέργειες για την πληρωμή 

της δαπάνης που αφορά 

στην επέκταση δημοτικού 

φωτισμού στα Δημοτικά 

Διαμερίσματα 

Σχηματαρίου, Δηλεσίου, 

Πύλης και Άρματος και 

στη μετατόπιση στύλου 

φωτισμού στο Σχηματάρι 

από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής ποσού 14.933,74 € για την πληρωμή 

της δαπάνης που αφορά στην επέκταση του δημοτικού 

φωτισμού στα Δημοτικά Διαμερίσματα Σχηματαρίου, 

Δηλεσίου, Πύλης και Άρματος και στη μετατόπιση 

στύλου φωτισμού στο Σχηματάρι καθώς και ποσού 

60,00 € για την πληρωμή της δαπάνης που αφορά στις 

αμοιβές και προμήθειες τραπεζών. 

2. Ορίζει υπόλογο το δημοτικό υπάλληλο κ. Μάρη 

Δημήτριο του Γεωργίου για την είσπραξη του 

ανωτέρω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

προκειμένου να προβεί στην πληρωμή των 

προαναφερόμενων δαπανών. 

3. Ορίζεται ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού από τη 

δημοτική υπάλληλο η 29
η
 Μαϊου 2023.  

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

           

Η πρακτικογράφος 

                                                                            

 

 Πίκου Ευαγγελία  
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