
                                                         
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  21 Απριλίου 2017 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   Αριθμ. Πρωτ: 5697 

        

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

 

1. Αλαζηαζίνπ Ισάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ 

2. Αλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο ηνπ Παληειήο 

3. Γθίλεο Ισάλλεο ηνπ ηαύξνπ 

4. Κακπηώηνπ – Ληάπε Γεσξγία ηνπ Δπζηαζίνπ  

5. Παπαζαλαζίνπ – Λαςάλεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Βαζηιείνπ 

6. Πέηξνπ Υξήζηνο ηνπ Γεσξγίνπ 

 

αο θαιώ ζηελ 16
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 26
ε
 Απξηιίνπ 

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 απ’ επζείαο αλάζεζε εληνιήο ζε δηθεγόξν ηεο 

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο γλσκνδόηεζεο γηα ηελ πηζαλόηεηα επηηπρίαο άζθεζεο 

έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 115/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ. 

2. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε εληνιήο ζε δηθεγόξν ηεο 

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο γλσκνδόηεζεο γηα ηελ πηζαλόηεηα επηηπρίαο άζθεζεο 

έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 114/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ. 

3. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε εληνιήο ζε δηθεγόξν ηεο 

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο γλσκνδόηεζεο γηα ηελ πηζαλόηεηα επηηπρίαο άζθεζεο 

έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 113/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ. 

4. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ινγαξηαζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ ηνπ 

δήκνπ πεξηόδνπ 1/1/2016 έσο 31/12/2016. 

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

πνζνύ 4.936,75 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6661.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πιηθώλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ» γηα ηελ πξνκήζεηα καξκάξσλ γηα ηε 

ζπληήξεζε θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ καο. 

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

πνζνύ 24.787,60 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7135.06 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

κεηαιιηθώλ ζηάζεσλ» γηα ηελ πξνκήζεηα κεηαιιηθώλ ζηάζεσλ γηα ην έηνο 2017. 

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

πνζνύ 136,40 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6654.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθνύ 

εθηππώζεσλ θαη βηβιηνδεηήζεσλ» γηα ηελ πξνκήζεηα αθηζώλ γηα ηελ αηκνδνζία 

Γήκνπ Σαλάγξαο. 

8. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηελ έγθξηζε 

ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνύ 32.199,70 € θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ινηπώλ παξνρώλ ζε είδνο (έλδπζε 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ). 

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

πνζνύ 16.019,97 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.7321.02 κε ηίηιν: «Γηακόξθσζε 

αγσληζηηθνύ ρώξνπ γεπέδνπ Γ.Κ. Οηλνθύησλ» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 2
νπ

 



ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: «Γηακόξθσζε αγσληζηηθνύ ρώξνπ γεπέδνπ Γ.Κ. 

Οηλνθύησλ» ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΚΑΝΗΘΟ Α.Δ. 

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

πνζνύ 1.109,05 € 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. 

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

γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζηε δηθαηνύρν 

ΜΠΙΣΑΚΟΤ ΠΔΡ. ΓΔΩΡΓΙΑ. 

 

 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

        

 

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 

, 


