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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  9 Μαρτίου 2018 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   Αριθμ. Πρωτ: 3165 

 

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 10
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 13
ε
 Μαξηίνπ 

2018, 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 απ’ επζείαο αλάζεζε εληνιήο ζε δηθεγόξν 

ππνζηήξημεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηνπ 

άξζξνπ 152 Ν.3462/2006 Ν. Δπβνίαο – Βνησηίαο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ ΛΗΜΑΡ. ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ θαηά ηεο ππ’ 

αξηζκ. 1916/220899/2017-19-01-2018 ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο, κε ηελ νπνία πξνζθπγή ηεο σο άλσ 

εηαηξείαο θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 299/2017 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

2. 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. Α505/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

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

16.795,98 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6634 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εηδώλ 

θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ» γηα ηελ πξνκήζεηα δηαθόξσλ εηδώλ πγεηλήο θαη 

θαζαξηόηεηαο γηα ηελ αλάγθεο ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

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

πνζνύ 11.577,20 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6693 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θπηνπαζνινγηθνύ πιηθνύ, ιηπαζκάησλ θαη βειηησηηθώλ εδάθνπο» γηα ηελ 

πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνύ πιηθνύ ιηπαζκάησλ θαη βειηησηηθώλ εδάθνπο. 

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

πνζνύ 24.782,70 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7336.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ζηδεξνύ εμνπιηζκνύ» γηα ηελ πξνκήζεηα ζηδεξνύ εμνπιηζκνύ. 

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

πνζνύ 36,87 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6821.01 κε ηίηιν: «Φνξνινγηθά 

πξόζηηκα & πξνζαπμήζεηο ρξήζεο» γηα ηελ πιεξσκή ησλ πξνζηίκσλ πνπ 

επηβιήζεθαλ από ην Ληκελαξρείν ζηε Γ.Ο.Τ. ΘΖΒΩΝ. 

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

πνζνύ 907,07 € 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, ζηε δηθαηνύρν 

ΓΔΩΡΓΑΝΣΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ ηνπ Γεκεηξίνπ. 
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8. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην 4
εο

 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ, έηνπο 2018. 

9. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ ζπγθξόηεζε επηηξνπήο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνύ 

γηα ην έξγν: «Γηακόξθσζε ρώξνπ ζηηο θεξθίδεο ηνπ ζηαδίνπ Δπάγγεινο 

Γεπάζηαο» ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/2016. 

10. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ πξαθηηθνύ ΗΗ ηνπ δηαγσληζκνύ 

γηα ηελ αλάζεζε κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηεο γηα ην έξγν «Πεξηβαιινληηθή 

αλάθηεζε ηνπ ππόγεηνπ πδξνθνξέα». 
 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

        
 

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 


