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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  24 Νοεμβρίου 2017 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   Αριθμ. Πρωτ: 19608 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

 

1. Αλαζηαζίνπ Ισάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ   

2. Αλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο ηνπ Παληειήο 

3. Γθίλεο Ισάλλεο ηνπ ηαχξνπ 

4. Κακπηψηνπ – Ληάπε Γεσξγία ηνπ Δπζηαζίνπ  

5. Παπαζαλαζίνπ – Λαςάλεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Βαζηιείνπ 

6. Πέηξνπ Υξήζηνο ηνπ Γεσξγίνπ 

 

 

αο θαιψ ζηελ 47
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηελ 29
ε
 Ννεκβξίνπ 

2017, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 π.κ., γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα 

εμήο ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο: 

 

1. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ απαιιαγή ηνπ ππαιιήινπ θ. Μάξε Γεκήηξηνπ 

απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ σο ππφινγν γηα ηελ είζπξαμε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο. 

2. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ρεκηθνχ πιηθνχ. 

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

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

ξπκνηνκνχκελα αθίλεηα – απαιινηξηψζεηο» γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα 

ξπκνηνκνχκελν αθίλεην, ιφγσ εθαξκνγήο ζρεδίνπ πφιεσο, ζην δηθαηνχρν 

ΥΑΡΔΜΗ ΥΡΗΣΟ ηνπ Αλαζηαζίνπ. 

4. 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 

Siawns Teg απφ ηελ Οπαιία. 

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

πνζνχ 738,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα ινηπψλ 

δεκνζηεχζεσλ», πνζνχ 1.519,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6463 κε ηίηιν: 

«Έμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ» & πνζνχ 7.813,87 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δαπάλεο δεκνζηεχζεσλ  ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

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

πνζνχ 10.501,98 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο δηθαηνχρνπ εηαηξείαο ATTITUDE 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ – ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ 

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΚΓΟΣΙΚΗ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΗ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ ζε 

εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 70/2017 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβψλ. 

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

πνζνχ 19.666,50 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο δηθαηνχρνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 



ειίδα 2 απφ 2 

 

«ΔΤΡΩΔΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΔΔ EUROTRADE S.A. ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΑ 

ΠΙΣΙΑ» ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 254/2016 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβψλ. 

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

πνζνχ 24.800,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6262.16 κε ηίηιν: «Δξγαζίεο 

ζπληήξεζεο πηλάθσλ απηνκαηηζκνχ» γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο 

πηλάθσλ απηνκαηηζκνχ. 

9. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε εληνιήο ζε δηθεγφξν ηεο 

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο γλσκνδφηεζεο γηα ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο άζθεζεο 

έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. Α2553/2017 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Δθεηείνπ Πεηξαηά. 

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

ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ, έηνπο 2017. 

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

πνζνχ 3.530,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6492 κε ηίηιν: «Γηθαζηηθά έμνδα θαη 

έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ» γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνχρνπ ΣΑΠΑΡΑ ΑΝΓΡΙΑΝΑ, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

89/2016 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεβψλ. 

12. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο απφδνζεο ινγαξηαζκνχ απφ ηελ θ. 

Φνχθε Γηακάλησ, ππφινγν ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

        

 

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 


