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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  10 Νοεμβρίου 2017 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   Αριθμ. Πρωτ: 18763 

 

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 45
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 14
ε
 Ννεκβξίνπ 

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 ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 10.925,71 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ 

ζηε δηθαηνύρν ΜΠΙΣΑΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΑ. 

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

10.470,40 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7323.64 κε ηίηιν: «Αλάπιαζε δεκνηηθώλ 

νδώλ ρεκαηαξίνπ» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 1
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: 

«Αλάπιαζε δεκνηηθώλ νδώλ ρεκαηαξίνπ»  

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

51.329,07 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7312.76 κε ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε 

εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο θνύξησλ Β’ θάζε» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 1
νπ

 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: «Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο 

θνύξησλ Β’ θάζε»  

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

πνζνύ 1.109,06 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.7325.03 κε ηίηιν: «Δπέθηαζε 

ειεθηξνθσηηζκνύ δεκνηηθώλ δηακεξηζκάησλ» γηα ηελ επέθηαζε δεκνηηθνύ 

θσηηζκνύ ζηελ Σ.Κ. Άξκαηνο ηεο Γ.Δ. Σαλάγξαο θαη ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ γηα 

ηελ είζπξαμε ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο». 

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

πνζνύ 7.459,03 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7421.02 κε ηίηιν: «Απνδεκίσζε γηα 

ξπκνηνκνύκελα αθίλεηα – απαιινηξηώζεηο» γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα 

ξπκνηνκνύκελν αθίλεην, ιόγσ εθαξκνγήο ζρεδίνπ πόιεσο, ζην δηθαηνύρν 

ΥΑΡΔΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ηνπ Αλαζηαζίνπ. 

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

πνζνύ 217,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6462 κε ηίηιν: «Γεκνζίεπζε 

πξνθεξύμεσλ» θαη πνζνύ 1.493,58 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6463 κε ηίηιν: 

«Έμνδα ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο δεκνζηεύζεσλ  

ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

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

πνζνύ 4.960,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.7131.06 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ρνξηνθνπηηθώλ κεραλεκάησλ» γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ρνξηνθνπηηθώλ 

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

πνζνύ  24.800,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6264.01 κε ηίηιν: «Δξγαζία 

ζπληήξεζεο πηλάθσλ απηνκαηηζκνύ» γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πηλάθσλ 

απηνκαηηζκνύ. 

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

ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνύ 56.978,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.30.7135.11 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθώλ ραξώλ» θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθώλ 

ραξώλ. 

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

ζπληάμεη αίηεζε θαζνξηζκνύ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο απνδεκηώζεσο 

ξπκνηνκνύκελσλ αθηλήησλ θαη λα ηελ θαηαζέζεη ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Δθεηείνπ Δπβνίαο. 

11. 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. 415/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ. 

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

ππνζηήξημε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ 

Πεηξαηά θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο ηεο Αλώλπκεο Σξαπεδηθήο Δηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία «ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΟ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΣΔ ΤΠΟ 

ΔΙΓΙΚΗ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ» θαηά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

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

ππνζηήξημε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ 

Πεηξαηά θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο αλώλπκεο ηερληθήο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «ΚΑΣΡΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ΚΑΣΡΙ Α.Σ.Δ.» θαηά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

 

 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

        

 

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 


