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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  11 Ιανουαρίου 2018 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   Αριθμ. Πρωτ: 341 

 

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 1
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 15
ε
 

Ιαλνπαξίνπ 2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00 π.κ., γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε 

απνθάζεσλ ζηα εμήο ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο: 

 

1. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

97/2017 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 

2. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

99/2017 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 

3. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

244/2017 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 

4. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

415/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ. 

5. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

Α2553/2017 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 

6. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

29/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Δπβνίαο. 

7. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

248/2017 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 

8. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

87/2017 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 

9. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

Α1729/2017 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 

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

πνζνύ 50.000,00 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6737.01 κε ηίηιν: «Υξεκαηνδόηεζε 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Σαλάγξαο» γηα ηελ θαηαβνιή ηεο 1εο δόζεο ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ζηε δηθαηνύρν ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΓΗΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ. 

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

πνζνύ 18.674,40 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6232.06 κε ηίηιν: «Μίζζσζε 

αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 2/ζέζηκνπ Νεπηαγσγείνπ Γειεζίνπ ζηε Γ.Δ. 

Οηλνθύησλ» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο ηνπ αθηλήηνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζηέγαζε ην 2ζέζηνπ Νεπηαγσγείνπ Γειεζίνπ ζηε Γ.Δ. 

Οηλνθύησλ, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από Ιαλνπάξην έσο θαη Γεθέκβξην έηνπο 

2018, ζηηο δηθαηνύρνπο ΙΓΑΝΟΤ ΓΗΜΗΣΡΑ & ΙΓΑΝΟΤ ΒΙΟΛΔΣΣΑ». 

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

πνζνύ 15.390,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6232.03 κε ηίηιν: «Μίζζσζε 
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αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 6/ζ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Γειεζίνπ» γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο, πνπ αθνξά ηε ζηέγαζε ηνπ 6ζέζηνπ Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Γειεζίνπ, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από Ιαλνπάξην έσο θαη Γεθέκβξην 

έηνπο 2018, ζηε δηθαηνύρν  ΚΟΡΠΟΤ ΜΑΡΙΑ. 

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

πνζνύ 1.234,52 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6232.04 κε ηίηιν: «Μίζζσζε 

αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 2/ζ νινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ Οηλνθύησλ» γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο, πνπ αθνξά ηε ζηέγαζε ηνπ 2ζέζηνπ Νεπηαγσγείνπ 

Οηλνθύησλ, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από Ιαλνπάξην έσο θαη Φεβξνπάξην έηνπο 

2018, ζην δηθαηνύρν  ΓΑΒΡΗ ΑΝΑΣΑΙΟ. 

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

πνζνύ 3.600,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6231.01 κε ηίηιν: «Μίζζσζε ρώξνπ 

γηα δεκνηηθό παξθηλ ζηε Γ.Δ. Άξκαηνο» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο 

ρώξνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο δεκνηηθό πάξθηλ ζηε Γ.Δ. Άξκαηνο, γηα ην 

ρξνληθό δηάζηεκα από Ιαλνπάξην έσο θαη Γεθέκβξην έηνπο 2018, ζην δηθαηνύρν 

ΙΑΡΗ ΠΑΤΛΟ. 

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

πνζνύ 18.648,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6232.09 κε ηίηιν: «Μίζζσζε ρώξνπ 

ζην Γήιεζη γηα ηε ζηέγαζε ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

κηζζώκαηνο πνπ αθνξά ηε ζηέγαζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηώλ (Κ.Δ.Π.) θαη άιισλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ζηνλ νηθηζκό Γειεζίνπ ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από Ιαλνπάξην έσο θαη Γεθέκβξην 

έηνπο 2018, ζηε δηθαηνύρν ΓΑΒΡΗ ΒΑΙΛΙΚΗ. 

16. 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. 548/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ. 

17. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο ρεκηθνύ πιηθνύ. 

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

32.984,85 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6492 κε ηίηιν: «Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα 

εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ γηα ηελ πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο Π. 

ΛΙΑΠΗ & ΙΑ Ο.Δ. ζε εθηέιεζε ησλ ππ’ αξηζκ. 97/2017 & 99/2017 δηαηαγώλ 

πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 
19. 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 1νπ ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ 

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

δηθαηνύρν εηαηξεία ΜΠΙΣΙΚΩΚΟ ΠΑΤΛΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Ο.Δ.  

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

πνζνύ 22.873,04 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6266.01 κε ηίηιν: «πληήξεζε 

εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ 2018» γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζίαο ζπληήξεζεο – 

ππνζηήξημεο ηνπ ινγηζκηθνύ ησλ δηαθόξσλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο. 

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

πνζνύ 24.800,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6699.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

αιαηηνύ» γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο αιαηηνύ απνρηνληζκνύ. 

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

πνζνύ 24.790,08 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6414.05 κε ηίηιν: «Απνθνκηδή θαη 

απόξξηςε δηαθόξσλ πιηθώλ από Κ.Υ. ζην Γήιεζη» γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ 

απνθνκηδήο θαη απόξξηςεο δηαθόξσλ πιηθώλ από Κ.Υ. ζην Γήιεζη. 

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

πνζνύ 3.250,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6492 κε ηίηιν: «Γηθαζηηθά έμνδα θαη 

έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ» γηα ηελ 
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πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ ΣΑΠΑΡΑ ΑΝΓΡΙΑΝΑ, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

89/2016 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ. 

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

πνζνύ 293,21 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.7325.03 κε ηίηιν: «Δπέθηαζε 

ειεθηξνθσηηζκνύ δεκνηηθώλ δηακεξηζκάησλ» γηα ηε ρνξήγεζε λέαο ηξηθαζηθήο 

παξνρήο Νν1 ζηελ πεξηνρή Αγίνπ Θσκά ηεο Γ.Δ. Οηλνθύησλ θαη ηνλ νξηζκό 

ππνιόγνπ γηα ηελ είζπξαμε ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο». 

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

πνζνύ 3.327,17 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.7325.03 κε ηίηιν: «Δπέθηαζε 

ειεθηξνθσηηζκνύ δεκνηηθώλ δηακεξηζκάησλ» γηα ηελ επέθηαζε δεκνηηθνύ 

θσηηζκνύ ζηε ζέζε «Παιαηνπαλαγηά» ζην Γήιεζη θαη ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ γηα 

ηελ είζπξαμε ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο». 

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

πνζνύ 2.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6162.01 κε ηίηιν: «Κηεκαηνιόγην» 

γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο δειώζεσλ θαη ελζηάζεσλ θηεκαηνινγίνπ θαη ηνλ 

νξηζκό ππνιόγνπ γηα ηελ είζπξαμε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο». 

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

250,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6525 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο 

ηξαπεδώλ» γηα ηελ πιεξσκή εμόδσλ θαη πξνκεζεηώλ από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα. 
28. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνύ 

13.838,40 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.45.7413.01 κε ηίηιν: «Μειέηε πεξηβαιινληηθώλ 

επηπηώζεσλ ίδξπζεο λένπ θνηκεηεξίνπ ζηα Οηλόθπηα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ 

πιεξσκή 1νπ ινγαξηαζκνύ ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε πεξηβαιινληηθώλ 

επηπηώζεσλ ίδξπζεο λένπ θνηκεηεξίνπ ζηα Οηλόθπηα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο», ζηε 

δηθαηνύρν ΚΟΡΑΙΓΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ.  

29. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 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 Αζαλαζίνπ ζηελ Σ.Κ. Άξκαηνο Γ.Δ. Σαλάγξαο. 

30. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 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 Αλησλίνπ ζηελ Σ.Κ. Σαλάγξαο Γ.Δ. Σαλάγξαο. 
31. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνύ 

11.417,06 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7323.64 κε ηίηιν: «Αλάπιαζε δεκνηηθώλ νδώλ 

ρεκαηαξίνπ» γηα ηελ πιεξσκή 3νπ ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Αλάπιαζε 

δεκνηηθώλ νδώλ ρεκαηαξίνπ», ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΠΔΣΡΟ Κ. ΜΑΣΑΛΑ & 

ΙΑ Δ.Δ.  

 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

        

 

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 


