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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  30 Νοεμβρίου 2017 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   Αριθμ. Πρωτ: 20043 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

 

1. Αλαζηαζίνπ Ησάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ   

2. Αλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο ηνπ Παληειήο 

3. Γθίλεο Ησάλλεο ηνπ ηαύξνπ 

4. Κακπηώηνπ – Ληάπε Γεσξγία ηνπ Δπζηαζίνπ  

5. Παπαζαλαζίνπ – Λαςάλεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Βαζηιείνπ 

6. Πέηξνπ Υξήζηνο ηνπ Γεσξγίνπ 

 

 

αο θαιώ ζηελ 48
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 6
ε
 Γεθεκβξίνπ 

2017, εκέξα Σεηάξηε 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: «Αληηθαηάζηαζε θαη επέθηαζε 

δηθηύσλ απνρεηεπηηθνύ νκβξίσλ Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ». 

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

πνζνύ 271,56 € 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 ΜΗΥΑΖΛ. 

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

πνζνύ 699,36 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ» γηα ηελ πιεξσκή ακνηβήο γηα εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ ζε 

δηθαζηήξηα ζηε δηθαηνύρν δηθεγόξν ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ. 

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

πνζνύ 4.036,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6012.01 κε ηίηιν: «Ακνηβέο 

ιεμηάξρσλ» γηα ηελ πιεξσκή ακνηβήο κελώλ Ηνπιίνπ έσο θαη Ννεκβξίνπ 2017 

ζηνπο ππαιιήινπο πνπ εθηεινύλ ρξέε ιεμηάξρνπ ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο». 

5. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ  απαιιαγή ππνιόγσλ πάγηαο πξνθαηαβνιήο. 

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

ππνζηήξημεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ 

Δπβνίαο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αζθεζείζαο από ηνλ θ. ΚΤΡΗΑΕΟΠΟΤΛΟ 

ΓΔΩΡΓΗΟ έθεζεο θαηά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ηεο αξηζκ. 196/2013 απόθαζεο 

ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ. 

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

ππεξάζπηζεο ησλ: α) Κηθίδε Αιέμαλδξνπ, β) Κνκπνγηάλλε Αιέμαλδξνπ θαη γ) 

Πεξγάιηα Βαζίιεηνπ ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ  Θεβώλ θαηά 

ηε δηθάζηκν ηεο 16εο Ηαλνπαξίνπ 2018. 

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

ππνζηήξημεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο ηεο εηαηξείαο ΔΚΓΟΔΗ ΟΦΗΑ 

ΜΟΥΑΝΓΡΔΟΤ & ΗΑ Δ.Δ. θαηά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 



ειίδα 2 από 3 

 

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

πνζνύ 49,32 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6213 κε ηίηιν: «Ύδξεπζε παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο – (ΔΤΓΑΠ)» γηα ηελ πιεξσκή ινγαξηαζκώλ πδξνιεςίαο ζηε 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

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

πνζνύ 3.998,52 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα ινηπώλ 

δεκνζηεύζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο δεκνζηεύζεσλ  ζηνπο 

δηθαηνύρνπο. 

11. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ, έηνπο 2017. 
12. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνύ 

12.750,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6123 κε ηίηιν: «Έμνδα θίλεζεο πξνέδξσλ Γ.. 

(άξζξν 4 Ν. 2539/97) Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ» γηα ηελ θαηαβνιή εμόδσλ θίλεζεο ζηνπο 

δηθαηνύρνπο Πξνέδξνπο Γ.. ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

13. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο, ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνύ 500,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6443 κε ηίηιν: «Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ ενξηώλ» γηα 

ηελ πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο ενξηήο ηνπ Αγίνπ 

ππξίδσλα ζηε Γ.Δ. Οηλνθύησλ. 

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

πνζνύ 24.800,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6262.05 κε ηίηιν: «Δξγαζίεο 

ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ ηαρπδηπιηζηεξίνπ» γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ 

ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ ηαρπδηπιηζηεξίσλ. 

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

πνζνύ 24.600,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6262.03 κε ηίηιν: «Δγθαηάζηαζε, 

ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ απόζκεζεο ζηα αληιηνζηάζηα ιπκάησλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ απόζκεζεο ζηα αληιηνζηάζηα ιπκάησλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο. 

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

πνζνύ 1.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6262.06 κε ηίηιν: «Δπείγνπζα 

απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ (αξζξ. 82, πεξ. δ) 

ΓΔ Γεξβελνρσξίσλ» πνπ έρεη γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή πνπ εθδόζεθε 

ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Πύιεο θ. Λάκπξνπ 

Κσλζηαληίλνπ. 

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

πνζνύ 1.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6262.06 κε ηίηιν: «Δπείγνπζα 

απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ (αξζξ. 82, πεξ. δ) 

ΓΔ Γεξβελνρσξίσλ» πνπ έρεη γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή πνπ εθδόζεθε 

ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο θνύξησλ θ. ακπάλε 

Ησάλλε. 

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

πνζνύ 1.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6262.06 κε ηίηιν: «Δπείγνπζα 

απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ (αξζξ. 82, πεξ. δ) 

ΓΔ Γεξβελνρσξίσλ» πνπ έρεη γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή πνπ εθδόζεθε 

ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο ηεθάλε θ. Φηιηππή Ησάλλε. 

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

πνζνύ 1.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6262.06 κε ηίηιν: «Δπείγνπζα 

απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ (αξζξ. 82, πεξ. δ) 

ΓΔ Γεξβελνρσξίσλ» πνπ έρεη γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή πνπ εθδόζεθε 

ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Γάθλεο θ. Ρόθα Αληώληνπ. 
20. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνύ 

11.903,84 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.63.7412.19 κε ηίηιν: «Μειέηε γηα ην έξγν νκαιή 

πδξνδόηεζε αζηηθώλ θαη βηνκεραληθώλ πεξηνρώλ ηνπ Γήκνπ» γηα ηελ πιεξσκή 1νπ 

ινγαξηαζκνύ ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηεο γηα ην έξγν νκαιή πδξνδόηεζε αζηηθώλ 
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θαη βηνκεραληθώλ πεξηνρώλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο», ζην δηθαηνύρν HYDROMENT 

ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. – SIGMA ΜΔΛΔΣΩΝ Α.Δ. – ΓΗΔΓΡΟ Α.Δ. 

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

πνζνύ 1.723,80 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6012.02 κε ηίηιν: «Ακνηβέο 

πξαθηηθνγξάθσλ» γηα ηελ πιεξσκή ακνηβήο κελώλ Ηνπιίνπ έσο θαη Ννεκβξίνπ 

ζηνπο ππαιιήινπο ζηνπο ππαιιήινπο πνπ εθηεινύλ ρξέε πξαθηηθνγξάθνπ ζηηο 

Γεκνηηθέο & Σνπηθέο Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο». 

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

πνζνύ 4.774,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6162.08 κε ηίηιν: «Απνμήισζε – 

κεηαθνξά & επαλαηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αηζνπζώλ» γηα ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηώλ απνμήισζεο – κεηαθνξάο & επαλαηνπνζέηεζεο 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αηζνπζώλ. 

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

πνζνύ 33.926,00 € γηα ηελ πιεξσκή ηειώλ θπθινθνξίαο. 

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

πνζνύ 400,00 € γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ειέγρνπ από ην ΚΣΔΟ ησλ 

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

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

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

29.544,20 € γηα ηελ θαηαβνιή ηεο νθεηιήο ζηνπο δηθαηνύρνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο, πνπ αθνξά ζηελ απόδνζε ζε ρξήκα ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) γηα ην έηνο 2016. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

        

 

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 


