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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  19 Mαίου 2017 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   Αριθμ. Πρωτ: 7562 

        

 

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 20
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 24
ε
 Ματνπ 

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 770,66 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6462 κε ηίηιν:  «Γεκνζίεπζε 

πξνθεξύμεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο δεκνζηεύζεσλ  ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

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

πνζνύ 1.346,64 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ» γηα ηελ πιεξσκή ακνηβήο γηα εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ ζε 

δηθαζηήξηα ζην δηθαηνύρν δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΙΥΑΗΛ. 

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

πνζνύ 10.758,29 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7323.75 κε ηίηιν: «Δπηζθεπή – 

ζπληήξεζε αζθαιηνζηξσκέλσλ νδώλ ζηε Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ» γηα ηελ πιεξσκή 

ηνπ 1
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή – ζπληήξεζε αζθαιηνζηξσκέλσλ 

νδώλ ζηε Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ» ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΔΡΓΟΓΟΜΙΚΗ 

ΒΟΙΩΣΙΑ ΑΒΔΣΔ. 

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

πνζνύ 10.753,42 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7323.76 κε ηίηιν: «Δπηζθεπή – 

ζπληήξεζε αζθαιηνζηξσκέλσλ νδώλ ζηε Γ.Δ. Οηλνθύησλ» γηα ηελ πιεξσκή 

ηνπ 1
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή – ζπληήξεζε αζθαιηνζηξσκέλσλ 

νδώλ ζηε Γ.Δ. Οηλνθύησλ» ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΔΡΓΟΓΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΑΒΔΣΔ. 

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

πνζνύ 11.383,20 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6262.13 κε ηίηιν: «πληήξεζε 

δηθηύνπ αγσγνύ κε ηελ ΔΤΓΑΠ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο εξγαζηώλ 

ζπληήξεζεο δηθηύνπ αγσγνύ κε ηελ ΔΤΓΑΠ, ζην δηθαηνύρν ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟ 

ΓΔΩΡΓΙΟ 

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

πνζνύ 24.552,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6662.12 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πιηθώλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ Σ/Γ Οηλνθύησλ (ζπλ)» 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πξνκήζεηα πιηθώλ γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ Σ/Γ Οηλνθύησλ, ζην δηθαηνύρν ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟ 

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

πνζνύ 23.560,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.7325.02 κε ηίηιν: 

«Ηιεθηξνθσηηζκόο γεπέδνπ 5Υ5 Καιιηζέαο», ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο θαη ηνλ νξηζκό επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν: 

«Ηιεθηξνθσηηζκόο γεπέδνπ 5Υ5 Καιιηζέαο». 

8. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

113/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ. 

9. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

114/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ. 

10. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

115/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ. 

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

πνζνύ 24.800,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.7135.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ινηπνύ θεθαιαηαθνύ εμνπιηζκνύ» γηα ηελ πξνκήζεηα ινηπνύ θεθαιαηαθνύ 

εμνπιηζκνύ. 

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

πνζνύ 2.145,20 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6266.04 κε ηίηιν: «Δξγαζία γηα ηε 

ζπληήξεζε ινηπώλ πξνγξακκάησλ» γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο ζπληήξεζεο 

ινηπώλ πξνγξακκάησλ. 

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

πνζνύ 19.319,20 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7135.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηαρπδηπιηζηεξίνπ (δνζνκεηξηθέο αληιίεο θ.ι.π.)» γηα 

ηελ πξνκήζεηα θνξεηνύ ζνινκέηξνπ – ζπζηεκάησλ δηνμεηδίνπ ηνπ ρισξίνπ – 

αληηδξαζηεξίσλ – βαξειαληιίαο. 

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

ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνύ 73.788,68 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.30.6662.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα αδξαλώλ πιηθώλ 2017» θαη ηελ θαηάξηηζε 

ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα αδξαλώλ πιηθώλ. 

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

πνζνύ 50.000,00 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6737.01 κε ηίηιν: «Υξεκαηνδόηεζε 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Σαλάγξαο» γηα ηελ θαηαβνιή ηεο 3εο δόζεο ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ζηε δηθαηνύρν ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΓΗΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ. 

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

γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζηε δηθαηνύρν 

ΜΠΙΣΑΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΑ. 

17. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ 

γηα ην έξγν: «Γηακόξθσζε αύιεηνπ ρώξνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Οηλόεο». 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

        

 

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 


