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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  13 Ιουλίου 2017 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   Αριθμ. Πρωτ: 11722 

        

 

 

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 29
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 18
ε
 Ινπιίνπ 

2017, εκέξα Σξίηε 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 ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ έξγνπ: «Γηακόξθσζε αύιεηνπ ρώξνπ 

ιανγξαθηθνύ κνπζείνπ Οηλνθύησλ». 

2. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ έξγνπ: «Δπέθηαζε δηθηύσλ νκβξίσλ 

πδάησλ Γ.Δ. Οηλνθύησλ». 

3. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο εηδώλ έλδπζεο 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ 2017. 

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

πνζνύ 8.801,52 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 

ειαζηηθώλ γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία 

ΚΟΚΚΑΛΗ ΛΔΩΝΙΓΑ & ΓΗΜΗΣΡΙΟ Ο.Δ. 

5. 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 ππ’ αξηζκ. 116/2015 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Θεβώλ. 

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

πνζνύ 753,92 € 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. 

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

πνζνύ 4.962,48 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.7135.07 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ξαθηώλ ηύπνπ Dexion» γηα ηελ πξνκήζεηα dexion. 

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

πνζνύ 23.800,50 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7131.09 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 
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ζηδεξώλ θαιπκκάησλ γηα ην απνρεηεπηηθό δίθηπν ηνπ Γήκνπ» γηα ηελ πξνκήζεηα 

ζηδεξώλ θαιπκκάησλ γηα ην απνρεηεπηηθό δίθηπν ηνπ Γήκνπ. 

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

24/2017 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ 

10. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ ζύληαμε ηεο έθζεζεο εθηέιεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Β΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2017. 

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

πνζνύ 60.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6142.03 κε ηίηιν: «Ακνηβή 

ελδνδεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΚΣΔΛ 

ΔΠΑΡΥΙΑ ΘΗΒΩΝ Α.Δ.». 

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

γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζηε δηθαηνύρν 

εηαηξεία Π. ΛΙΑΠΗ & ΙΑ Ο.Δ. 

13. 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 

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

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6012.01 κε ηίηιν: «Ακνηβέο ιεμηάξρσλ» γηα ηελ πιεξσκή 

ακνηβήο κελώλ Φεβξνπαξίνπ έσο θαη Ινπλίνπ ζηνπο ππαιιήινπο πνπ εθηεινύλ 

ρξέε ιεμηάξρνπ ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο». 

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

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6012.02 κε ηίηιν: «Ακνηβέο πξαθηηθνγξάθσλ» γηα ηελ 

πιεξσκή ακνηβήο κελώλ Φεβξνπαξίνπ έσο θαη Ινπλίνπ ζηνπο ππαιιήινπο ζηνπο 

ππαιιήινπο πνπ εθηεινύλ ρξέε πξαθηηθνγξάθνπ ζηηο Γεκνηηθέο & Σνπηθέο 

Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο». 

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

πνζνύ 15.240,46 € γηα ηελ πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ ΒΛΑΥΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 154/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Θεβώλ. 

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

πνζνύ 791,12 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6462 κε ηίηιν:  «Γεκνζίεπζε 

πξνθεξύμεσλ» θαη 230,64 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6463 κε ηίηιν: 

«Γεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο δεκνζηεύζεσλ  

ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

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

πνζνύ 992,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6262.31 κε ηίηιν: «Δπείγνπζεο 

εξγαζίεο θαζαξηζκνύ νδώλ, πιαηεηώλ, αιζώλ & θνηλνρξήζησλ γεληθά δεκνηηθώλ 

ρώξσλ (αξζξ. 83, παξ. 2, πεξ. δ) ΓΔ Γεξβελνρσξίσλ» πνπ έρεη γίλεη από ηελ 

πάγηα πξνθαηαβνιή πνπ εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο θνύξησλ θ. ακπάλε Ισάλλε. 

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

πνζνύ 992,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6262.31 κε ηίηιν: «Δπείγνπζεο 

εξγαζίεο θαζαξηζκνύ νδώλ, πιαηεηώλ, αιζώλ & θνηλνρξήζησλ γεληθά δεκνηηθώλ 

ρώξσλ (αξζξ. 83, παξ. 2, πεξ. δ) ΓΔ Γεξβελνρσξίσλ» πνπ έρεη γίλεη από ηελ 

πάγηα πξνθαηαβνιή πνπ εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Πύιεο θ. Λάκξπνπ Κσλζηαληίλνπ. 

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

πνζνύ 992,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6262.31 κε ηίηιν: «Δπείγνπζεο 

εξγαζίεο θαζαξηζκνύ νδώλ, πιαηεηώλ, αιζώλ & θνηλνρξήζησλ γεληθά δεκνηηθώλ 

ρώξσλ (αξζξ. 83, παξ. 2, πεξ. δ) ΓΔ Γεξβελνρσξίσλ» πνπ έρεη γίλεη από ηελ 

πάγηα πξνθαηαβνιή πνπ εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο ηεθάλεο θ. Φηιηππή Ισάλλε. 
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21. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 1.040,00 € 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: «ρεδηαζκόο, νξγάλσζε, 

πινπνίεζε & Γηνίθεζε Πξνγξακκάησλ & Δλεξγεηώλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ γηα ην 

δεκόζην ηνκέα.». 

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

πνζνύ 805,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6822.01 κε ηίηιν: «Πξνζαπμήζεηο 

αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ρξήζεο» γηα ηελ πιεξσκή πξόζζεηεο επηβάξπλζεο γηα 

εθπξόζεζκε δήισζε ΑΠΓ. 

23. 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 
 


