
                                                         
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι, 16 Μαρτίου 2017 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   Αριθμ. Πρωτ: 3911 

        

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

 

1. Αλαζηαζίνπ Ησάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ 

2. Αλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο ηνπ Παληειήο 

3. Γθίλεο Ησάλλεο ηνπ ηαύξνπ 

4. Κακπηώηνπ – Ληάπε Γεσξγία ηνπ Δπζηαζίνπ  

5. Παπαζαλαζίνπ – Λαςάλεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Βαζηιείνπ 

6. Πέηξνπ Υξήζηνο ηνπ Γεσξγίνπ 

 

αο θαιώ ζηελ 12
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 22
ε
 Μαξηίνπ 

2017, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10:00 π.κ., γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα 

εμήο ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο: 
 
 
1. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 12.519,04 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.45.8116.06 κε ηίηιν: «Γαπάλεο 

πξνκήζεηαο αλαιώζηκσλ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

νθεηιήο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα νζηενθπιαθηώλ ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία 

ΑΦΟΗ ΚΛΑΤΓΗΑΝΟΤ Ο.Δ. 

2. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 17.109,63 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.8122.06 κε ηίηιν: «Έξγα 

Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 1
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ 

έξγνπ: «Γηακόξθσζε αγσληζηηθνύ ρώξνπ γεπέδνπ Γ.Κ. Οηλνθύησλ» ζηε 

δηθαηνύρν εηαηξεία ΚΑΝΖΘΟ Α.Δ. 

3. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 187.805,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.8113.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη 

έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο νθεηιήο ινγαξηαζκώλ πδξνιεςίαο ζηε δηθαηνύρνπ εηαηξεία 

ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

4. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 3.907,79 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7421.02 κε ηίηιν: «Απνδεκίσζε γηα 

ξπκνηνκνύκελα αθίλεηα – απαιινηξηώζεηο» γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα 

ξπκνηνκνύκελν αθίλεην, ιόγσ εθαξκνγήο ζρεδίνπ πόιεσο, ζην δηθαηνύρν 

ΑΓΑΜΔΜΝΩΝΑ ΕΑΥΑΡΑΚΖ ηνπ Γεκεηξίνπ. 

5. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 3.907,79 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7421.02 κε ηίηιν: «Απνδεκίσζε γηα 

ξπκνηνκνύκελα αθίλεηα – απαιινηξηώζεηο» γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα 

ξπκνηνκνύκελν αθίλεην, ιόγσ εθαξκνγήο ζρεδίνπ πόιεσο, ζηε δηθαηνύρν 

ΝΗΚΟΛΔΣΣΑ ΣΑΜΖ ηνπ Γεσξγίνπ. 

6. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 357,76 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7421.02 κε ηίηιν: «Απνδεκίσζε γηα 

ξπκνηνκνύκελα αθίλεηα – απαιινηξηώζεηο» γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα 

ξπκνηνκνύκελν αθίλεην, ιόγσ εθαξκνγήο ζρεδίνπ πόιεσο, ζην δηθαηνύρν 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΣΗΣΗΚΑΟ ηνπ Γεσξγίνπ. 

7. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 1.845,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.45.7412.02 κε ηίηιν: «Μειέηε 



γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ ίδξπζε λένπ θνηκεηεξίνπ ζηα Οηλόθπηα ηνπ 

Γ. Σαλάγξαο (ζπλ)» γηα ηελ πιεξσκή 2νπ ινγαξηαζκνύ ηεο κειέηεο: «Μειέηε 

γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ ίδξπζε λένπ θνηκεηεξίνπ ζηα Οηλόθπηα ηνπ 

Γ. Σαλάγξαο», ζηε δηθαηνύρν ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ. 

8. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 263,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6213 κε ηίηιν: «Ύδξεπζε παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο – (ΔΤΓΑΠ)» γηα ηελ πιεξσκή ινγαξηαζκώλ πδξνιεςίαο ζηε 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

9. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 293,07 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.7325.03 κε ηίηιν: «Δπέθηαζε 

ειεθηξνθσηηζκνύ δεκνηηθώλ δηακεξηζκάησλ» γηα ηελ επέθηαζε δεκνηηθνύ 

θσηηζκνύ θαη ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ γηα ηελ είζπξαμε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

10. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε απόδνζεο ινγαξηαζκνύ θαη ηελ απαιιαγή 

ηνπ ππαιιήινπ θ. Μάξε Γεκήηξηνπ από ηνλ νξηζκό ηνπ σο ππόινγν γηα ηελ 

είζπξαμε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

11. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 

21/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ. 

12. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζηε δηθαηνύρν 

ΜΠΗΣΑΚΟΤ ΠΔΡ. ΓΔΩΡΓΗΑ. 

13. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεογηα 

ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζηε δηθαηνύρνπ εηαηξεία 

Π. ΛΗΑΠΖ & ΗΑ Ο.Δ. 

14. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 20.418,40 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7131.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πιηθώλ ύδξεπζεο 2016» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ 

πξνκήζεηα πιηθώλ ύδξεπζεο ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία CONSTRAT Δ.Π.Δ. 

15. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 16.506,01 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7326.03 κε ηίηιν: «Γηακόξθσζε 

ακαμνζηαζίνπ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 3
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ 

έξγνπ: «Γηακόξθσζε ακαμνζηαζίνπ Γήκνπ Σαλάγξαο» ζηε δηθαηνύρν Κ/ΞΗΑ Γ. 

ΥΑΑΝΓΡΑ – ΑΘ. ΠΔΣΑ. 

16. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 7.769,97 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.8122.06 κε ηίηιν: «Έξγα 

Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 2
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ 

έξγνπ: «Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ ζηε Γ.Δ. Οηλνθύησλ» ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία 

ΔΡΓΟΓΟΜΗΚΖ ΒΟΗΩΣΗΑ ΑΒΔΣΔ. 

17. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 15.664,76 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7323.71 κε ηίηιν: 

«Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ ΓΔ ρεκαηαξίνπ» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 3
νπ

 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: «Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ ζηε Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ» ζηε 

δηθαηνύρν εηαηξεία ΔΡΓΟΓΟΜΗΚΖ ΒΟΗΩΣΗΑ ΑΒΔΣΔ. 

18. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 1.266,04 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο νθεηιήο πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή 

δηθεγόξν ζηε δηθαηνύρν ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ. 

19. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 4.997,20 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7135.14 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

μπιείαο» γηα ηελ πξνκήζεηα μπιείαο. 

20. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 24.782,70 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7336.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ζηδεξνύ εμνπιηζκνύ» γηα ηελ πξνκήζεηα ζηδεξνύ εμνπιηζκνύ. 



21. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 24.800,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6612 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

γξαθηθήο ύιε» γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο. 

22. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 70,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6073 κε ηίηιν: «Γαπάλεο επηκόξθσζεο 

πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρή ζε ζπλεδξίαζε & ζεκηλάξηα» γηα ηε ζπκκεηνρή 

ππαιιήινπ ζε ζεκηλάξην κε ζέκα: «Αζθάιηζε ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) από 

1/1/2017. 

 

 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

        

 

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 

 


