
ειίδα 1 από 2 

 

                                                         
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  16 Ιουνίου 2017 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   Αριθμ. Πρωτ: 9978 

        

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 25
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 21
ε
 Ινπλίνπ 

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 ηνπ πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ 

γηα ην έξγν: «Γηακόξθσζε αύιεηνπ ρώξνπ ιανγξαθηθνύ κνπζείνπ Οηλνθύησλ». 

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. 22/2017 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Θεβώλ. 

3. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ απαιιαγή ηνπ ππαιιήινπ θ. Πίθνπ Γεώξγηνπ από 

ηνλ νξηζκό ηνπ σο ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο». 

4. 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. 

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

πνζνύ 244,90 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6462 κε ηίηιν:  «Γεκνζίεπζε 

πξνθεξύμεσλ» θαη 576,60 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6462 κε ηίηιν: 

«Γεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο δεκνζηεύζεσλ  

ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

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

πνζνύ 1.288,05 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6322 κε ηίηιν:  «Σέιε θπθινθνξίαο 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ» γηα ηελ πιεξσκή ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο ζηε Γ.Ο.Τ. 

ΘΗΒΩΝ. 

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

πνζνύ 26.897,43 € γηα ηελ πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ ΣΟΤΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ζε 

εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 113/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Θεβώλ. 

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

πνζνύ 26.578,6143 € γηα ηελ πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ ΙΑΚΟΤΛΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ 

ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 114/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Θεβώλ. 

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

πνζνύ 26.927,45 € γηα ηελ πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ ΚΑΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ζε 

εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 115/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

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

πνζνύ 496,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6452 κε ηίηιν: «πλδξνκέο internet» 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο παξνρήο ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζε ειεθηξνληθή 

πιαηθόξκα παξνπζηάζεσλ γηα ζέκαηα ΟΣΑ θαη Ν.Π. ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία 

ΓΗΜΟ ΝΔΣ. 

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

πνζνύ 2.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6116 κε ηίηιν: «Ακνηβέο δηθαζηηθώλ 

επηκειεηώλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο ακνηβήο δηθαζηηθνύ επηκειεηή ζην δηθαηνύρν 

ΘΩΜΑ ΠΑΡΘΔΝΙΟΤ. 

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

πνζνύ 1.860,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6451 κε ηίηιν: «πλδξνκέο ζε 

εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο 

γηα δηαδηθηπαθή ζπλδξνκεηηθή βάζε δεδνκέλσλ ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία . 

ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ Δ.Π.Δ.. 

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

πνζνύ 15.562,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6162.03 κε ηίηιν: «Δξγαζία 

απνιύκαλζεο θαη κπνθηνλίαο δεκνηηθώλ θηηξίσλ 2016» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο απνιύκαλζεο θαη κπνθηνλίαο δεκνηηθώλ 

θηηξίσλ Γήκνπ Σαλάγξαο 2016 ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΚΟΤΣΟΤΚΟ Σ. – 

ΜΑΛΑΦΟΤΡΗ ΑΡΑΝΣΗ Ο.Δ.. 

14. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ, έηνπο 2017. 

 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

        

 

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 


