
ειίδα 1 από 2 

 

                                                         
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  08 επτεμβρίου 2017 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   Αριθμ. Πρωτ: 14388 

        

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

 

1. Αλαζηαζίνπ Ισάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ 

2. Αλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο ηνπ Παληειή 

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 35
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 12
ε
 

επηεκβξίνπ 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 δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ 

γηα ην έξγν: «Αλάπιαζε εηζόδνπ Σ.Κ. Κιεηδηνύ». 

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

θαηαθύξσζεο θαη ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο εξγαιείσλ 2017. 

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

πνζνύ 1.612,14 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7323.75 κε ηίηιν: «Δπηζθεπή – 

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

ηνπ 2νπ 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 1.606,49 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7323.76 κε ηίηιν: «Δπηζθεπή – 

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

ηνπ 2νπ 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 4.972,40 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6699 κε ηίηιν: «Λνηπέο πξνκήζεηεο 

αλαισζίκσλ» γηα ηελ πξνκήζεηα παινπηλάθσλ. 

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

πνζνύ 4.997,20 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6662 κε ηίηιν: «Τιηθά ζπληήξεζεο 

θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ» γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ ζπληήξεζεο 

θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

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

πνζνύ 24.428,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7135.08 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο» γηα ηελ πξνκήζεηα αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. 

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

πνζνύ 9.696,80 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6699.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

κεγάισλ ζάθσλ απνξξηκκάησλ γηα ηνπο ππόγεηνπο θάδνπο» γηα ηελ κεγάισλ 

ζάθσλ απνξξηκκάησλ γηα ηνπο ππόγεηνπο θάδνπο ηνπ Γήκνπ. 
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9. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 24.800,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6162.01 κε ηίηιν: «Δξγαζία 

απνιύκαλζεο θαη κπνθηνλίαο δεκνηηθώλ θηηξίσλ 2017» γηα ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηώλ απνιύκαλζεο - κπνθηνλίαο & αληηνθηθήο πξνζηαζίαο ζε δεκνηηθά 

θηίξηα θαη θξεάηηα. 

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

πνζνύ 24.800,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6162.06 κε ηίηιν: «Γηαρείξηζε 

αδέζπνησλ δώσλ» γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ δηαρείξηζεο πιεζπζκνύ 

αδέζπνησλ δώσλ. 

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

πνζνύ 41.006,13 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6492 κε ηίηιν: «Γηθαζηηθά έμνδα 

θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ» γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΜΤΛΟΙ ΑΩΠΟΤ ΑΒΔΔ ζε εθηέιεζε ησλ 

ππ’ αξηζκ. 576/2017, 577/2017 & 578/2017 απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

12. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.64.7413.06 κε ηίηιν: «Μειέηεο γηα ην έξγν: «Πεξηβαιινληηθή αλάθηεζε ηνπ 

ππόγεηνπ πδξνθνξέα», ηελ έγθξηζε ηνπ θαθέινπ κειέηεο, ησλ ηεπρώλ 

δεκνπξάηεζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθπόλεζε 

κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηεο γηα ην έξγν: «Πεξηβαιινληηθή αλάθηεζε ηνπ 

ππόγεηνπ πδξνθνξέα». 

13. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θίλεζεο 

θαη ζέξκαλζεο πξνϋπνινγηζκνύ 73.800,00 €. 

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

ππνζηήξημεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ 

Δπβνίαο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο από 30/11/2016 αίηεζεο θαζνξηζκνύ νξηζηηθήο 

ηηκήο κνλάδνο απνδεκίσζεο ηεο Αζελάο πύξνπ ηνπ Δηενθιή θαη ηνπ 

Αζαλάζηνπ πύξνπ ηνπ Δηενθιή θαηά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

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

ππνζηήξημεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο από 16/10/2015 αγσγήο ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ Γεκ. ΑΓΑΘΗ 

θαηά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

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

πνζνύ 2.000,00 € γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ειέγρνπ από ην ΚΣΔΟ ησλ 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ καο θαη ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ γηα ηελ είζπξαμε 

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

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

ππνζηήξημεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ 

Πεηξαηά θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο ηνπ Γεκήηξηνπ Υξηζηνδνύινπ θαηά ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ πξώελ Γήκνπ Οηλνθύησλ. 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

        

 

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 


