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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  19 Ιανουαρίου 2018 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   Αριθμ. Πρωτ: 693 

 

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 2
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 24
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2018, 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 ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 1.860,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6451 κε ηίηιν: «πλδξνκέο ζε 

εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα». 

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

πνζνύ 1.822,80 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6073 κε ηίηιν: «Γαπάλεο επηκόξθσζεο 

πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα». 

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

πνζνύ 2.200.945,59 € γηα ηελ πιεξσκή ππνρξεσηηθώλ εηζθνξώλ. 

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

πνζνύ 3.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6154.01 κε ηίηιν: «Έμνδα βεβαίσζεο 

θαη είζπξαμεο κέζσ ΓΗΑ» γηα ηελ θαηαβνιή ακνηβώλ πξνκήζεηαο ζηε 

δηθαηνύρν εηαηξεία ΓΗΑΣΡΑΠΔΕΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Α.Δ. 

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

πνζνύ 2.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6154.02 κε ηίηιν: «Έμνδα βεβαίσζεο 

θαη είζπξαμεο κέζσ ΔΛΣΑ» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θόζηνπο πξνκήζεηαο γηα ηε 

δηακεζνιάβεζε ζηελ είζπξαμε θαη απόδνζε πνζώλ από θιήζεηο ηεο ηξνραίαο 

ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΔΛΣΑ Α.Δ. 

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

πνζνύ 4.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6142.04 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ 

πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ – TEO PASS» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αληηηίκνπ 

δηέιεπζεο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ από ζηαζκνύο δηνδίσλ πνπ εθκεηαιιεύνληαη νη 

εηαηξείεο ΑΣΣΗΚΖ ΟΓΟ Α.Δ. & ΝΔΑ ΟΓΟ Α.Δ. 

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

πνζνύ 474.095,07 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6161.02 κε ηίηιν: «Δηήζηα εηζθνξά 

Γήκνπ Σαλάγξαο πξνο Φν.Γ..Α.» γηα ηελ πιεξσκήο ηεο εηήζηαο εηζθνξάο 2018 

ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΦΟΓΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Α.Δ. 
8. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνύ 

18.673,44 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7312.76 κε ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνύ 

δηθηύνπ ύδξεπζεο θνύξησλ (Β΄ θάζε)» γηα ηελ πιεξσκή 2νπ ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ 

κε ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο θνύξησλ (Β΄ θάζε)», ζηε 

δηθαηνύρν εηαηξεία ΜΠΗΣΗΚΩΚΟ ΠΑΤΛΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Ο.Δ.  
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9. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνύ 

297,60 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8113.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο 

ηξίησλ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηεο νθεηιήο πνπ αθνξά ζε 

ακνηβή δηθεγόξνπ ζηε δηθαηνύρν ΣΗΝΖ ΟΦΗΑ. 

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

1.740,96 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8113.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 

παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηεο νθεηιήο πνπ 

αθνξά ζε ακνηβή δηθεγόξνπ ζην δηθαηνύρν ΛΤΓΓΟ ΜΗΥΑΖΛ. 

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

133,92 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8113.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο 

ηξίησλ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηεο νθεηιήο πνπ αθνξά ζε 

ακνηβή δηθαζηηθνύ επηκειεηή ζην δηθαηνύρν ΘΩΜΑ ΠΑΡΘΔΝΗΟΤ. 

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

911,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8113.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο 

ηξίησλ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηεο νθεηιήο πνπ αθνξά 

ππεξεζίεο επηκόξθσζεο ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία OTS A.E. 

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

558,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.8113.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο 

ηξίησλ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηεο νθεηιήο πνπ αθνξά ζε 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ ηαρείαο δηύιηζεο ηεο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ ζηε 

δηθαηνύρν εηαηξεία WATERA HELLAS ABEE (πξώελ ΚΑΛΛΗΓΚΑΝ ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ). 

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

4.712,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.8113.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 

παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηεο νθεηιήο πνπ 

αθνξά ζε ππεξεζίεο απνμήισζεο – κεηαθνξάο & επαλαηνπνζέηεζεο δύν ζρνιηθώλ 

αηζνπζώλ εληόο ηνπ ζρνιείνπ ρεκαηαξίνπ ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΔΤΡΩΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΑΒΔΔ. 

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

24.738,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.8113.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 

παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηεο νθεηιήο πνπ 

αθνξά ζε ππεξεζίεο ζπληήξεζεο πηλάθσλ απηνκαηηζκνύ ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία 

DIMKAT – ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ Δ.Δ. – ΚΑΣΔΛΖ & ΗΑ Δ.Δ. 

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

14.450,48 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ ΓΗΑΜΑΡΔΛΟΤ ΑΖΜΟΤΛΑ ζε 

εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 244/2017 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 

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

25.983,45 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΑΡΓΤΡΟ Α.Ζ. & ΗΑ ΔΠΔ ζε 

εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 415/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ. 

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

10.624,16 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο .Μ.Ρ. ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ 

Δ.Π.Δ. ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 87/2017 

δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 

19. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα πηλαθίδσλ ζήκαλζεο 2017. 

20. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθώλ ραξώλ. 

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

ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαγλώξηζεο δηθαηνύρνπ απνδεκίσζεο ηεο Αζελάο ζπδ. 

Αλαζηαζίνπ Σύξνπ. 

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

ηεο Ζιηάλαο Ληάπε ηνπ Δπαγγέινπ ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ  

Θεβώλ θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 20εο Φεβξνπαξίνπ 2018». 
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23. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνύ 

19.405,37 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ ΑΓΑΘΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ζε εθηέιεζε ηεο 

ππ’ αξηζκ. 248/2017 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

        

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 


