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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  15 επτεμβρίου 2017 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   Αριθμ. Πρωτ: 14745 

        

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

 

1. Αλαζηαζίνπ Ισάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ 

2. Αλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο ηνπ Παληειήο 

3. Γθίλεο Ισάλλεο ηνπ Σηαχξνπ 

4. Κακπηψηνπ – Ληάπε Γεσξγία ηνπ Δπζηαζίνπ  

5. Παπαζαλαζίνπ – Λαςάλεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Βαζηιείνπ 

6. Πέηξνπ Χξήζηνο ηνπ Γεσξγίνπ 

 

Σαο θαιψ ζηελ 36
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Ταλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην Σρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηελ 19
ε
 

Σεπηεκβξίνπ 2017, εκέξα Τξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ., γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε 

απνθάζεσλ ζηα εμήο ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο: 

 

1. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ ππ’ αξηζκ. 1/2017 & 2/2017 

πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «Παξνρή ππεξεζηψλ 

ςεθηαθήο αλαβάζκηζεο Γήκνπ – Γηαρείξηζε εγγξάθσλ & ξνήο εξγαζηψλ, κε 

ελζσκαησκέλεο πξνεγκέλεο ςεθηαθέο ππνγξαθέο». 

2. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ, έηνπο 2017. 

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

πνζνχ 245,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6073 κε ηίηιν: «Γαπάλεο επηκφξθσζεο 

πξνζσπηθνχ θαη ζπκκεηνρή ζε ζπλεδξίαζε & ζεκηλάξηα» γηα ηε ζπκκεηνρή 

ππαιιήινπ ζε ζεκηλάξην κε ζέκα: «Ηιεθηξνληθφ κεηξψν απνβιήησλ». 

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

πνζνχ 24.800,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7135.07 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ζπζηήκαηνο αλαθπθινθνξίαο λεξνχ» γηα ηελ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο 

αλαθπθινθνξίαο λεξνχ. 

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

πνζνχ 24.800,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6262.06 κε ηίηιν: «Δξγαζίεο 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζην Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην Σρεκαηαξίνπ» γηα ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζην Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην 

Σρεκαηαξίνπ. 

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

πνζνχ 7.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.60.6718.01 κε ηίηιν: «Απφδνζε 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα  Europe for Citizens  πνπ αθνξά 

ην έξγν: «Europe in Question – EIQ» γηα ηελ απφδνζε ηνπ πνζνχ ζηνλ εηαίξν 

Empaatia NGO απφ ηελ Δζζνλία. 

7. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε εληνιήο ζε δηθεγφξν λα 

θαηαζέζεη έλζηαζε θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. Α81/2017 Πξάμεο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ 

ηνπ ΙΚΑ Οηλνθχησλ θαη λα ππνζηεξίμεη ηα ζπκθέξνληαη ηνπ δήκνπ ελψπηνλ ηεο 

επηηξνπήο ηνπ ΙΚΑ Οηλνθχησλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αλσηέξσ έλζηαζεο.» 
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8. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηνλ πξνέιεγρν ηνπ απνινγηζκνχ θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ 

ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Ταλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016. 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

        

 

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 


