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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  15 Μαρτίου 2018 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   Αριθμ. Πρωτ: 3514 

 

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 11
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 21
ε
 Μαξηίνπ 

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 απ’ επζείαο αλάζεζε εληνιήο ζε δηθεγόξν ηεο 

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο γλσκνδόηεζεο γηα ηελ πηζαλόηεηα επηηπρίαο άζθεζεο 

έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 163/2016 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

2. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηε άζθεζε ή κε άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο 

αξηζκ. 8/2018 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 

3. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηε άζθεζε ή κε άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο 

αξηζκ. 19/2018 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 

4. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ  απαιιαγή ηνπ ππαιιήινπ θ. Μάξε Γεκήηξηνπ 

από ηνλ νξηζκό ηνπ σο ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ 

πξνπιεξσκήο. 

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

πνζνύ 45.050,32 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6213 κε ηίηιν: «Ύδξεπζε 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο – (ΔΤΓΑΠ)» γηα ηελ πιεξσκή ινγαξηαζκώλ 

πδξνιεςίαο ζηε δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

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

πνζνύ 210.024,63 € γηα ηελ πιεξσκή ινγαξηαζκώλ πδξνιεςίαο ζηε δηθαηνύρνπ 

εηαηξείαο ΔΤΓΑΠ ΠΑΓΗΩΝ ΝΠΓΓ. 

7. 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 2εο δόζεο ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ζηε δηθαηνύρν ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ. 

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

πνζνύ 332,79 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8113.06 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θαη έμνδα 

ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ θαηαβνιή 

ακνηβώλ πξνκήζεηαο ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΓΗΑΣΡΑΠΔΕΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

Α.Δ. 

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

7.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.60.6718.01 κε ηίηιν: «Απόδνζε ρξεκαηνδόηεζεο από 
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ην Δπξσπατθό Πξόγξακκα  Europe for Citizens  πνπ αθνξά ην έξγν: «Europe in 

Question – EIQ». 
10. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 1.730,07 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.8116.06 κε ηίηιν: «Γαπάλεο 

πξνκήζεηαο αλαιώζηκσλ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

νθεηιήο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα δηαιύκαηνο ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ ζηε 

δηθαηνύρν εηαηξεία LUBRICO – Α. ΣΑΚΑΛΖ Δ.Π.Δ. 

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

πνζνύ 29.027,15 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.7514 κε ηίηιν: «πκκεηνρή ζε 

αλώλπκεο εηαηξείεο ΟΣΑ (άξζξνπ 252 παξ.3
α
 θαη 265 ΚΓΚ)» γηα ηελ θαηαβνιή 

ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζηελ εηαηξεία ΔΛΗΚΩΝΑ ΠΑΡΝΑΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ. 

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

πνζνύ 2.314,83 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.7325.03 κε ηίηιν: «Δπέθηαζε 

ειεθηξνθσηηζκνύ δεκνηηθώλ δηακεξηζκάησλ» γηα ηελ επέθηαζε δεκνηηθνύ 

θσηηζκνύ ζε θάζεηε νδό επί ηεο Πξνέδξνπ η. θιηά ζηα Οηλόθπηα θαη ηνλ 

νξηζκό ππνιόγνπ γηα ηελ είζπξαμε ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο». 

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

πνζνύ 24.546,24 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.8122.06 κε ηίηιν: «Έξγα 

Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηε δηθαηνύρν 

ΕΑΚΚΑ ΗΩΑΝΝΑ ηνπ Παλαγηώηε ζπδ. ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΖΣΟΤ» 

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

πνζνύ 43.896,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6699.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ρεκηθνύ πιηθνύ 2017» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 

ρεκηθνύ πιηθνύ ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία LUBRICO – Α. ΣΑΚΑΛΖ Δ.Π.Δ. 

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

πνζνύ 14.336,56 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηε ζπληήξεζε 

παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΥΤΣΖΡΗΑ 

ΣΗΝΣΕΑ URBAN INNOVATIONS M. IKE. 

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

πνζνύ 22.485,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6262.06 κε ηίηιν: «Καζαξηζκόο 

θεληξηθνύ δηθηύνπ απνρέηεπζεο 2017» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά 

ζηελ εξγαζία θαζαξηζκνύ θεληξηθνύ δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζηε δηθαηνύρν 

εηαηξεία Φ. ΡΔΚΛΔΗΣΖ – Η. ΜΑΚΡΟΓΖΜΖΣΡΖ Ο.Δ. 

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

γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζηε δηθαηνύρν 

ΜΠΗΣΑΚΟΤ ΓΔΩΡΓΗΑ. 

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

πνζνύ 184,51 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7336.07 κε ηίηιν: «Γηακόξθσζε 

αύιεηνπ ρώξνπ ιανγξαθηθνύ κνπζείνπ Οηλνθύησλ» γηα ηελ πιεξσκή 4νπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Γηακόξθσζε αύιεηνπ ρώξνπ ιανγξαθηθνύ 

κνπζείνπ Οηλνθύησλ», ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΠΔΣΡΟ Κ. ΜΑΣΑΛΑ & ΗΑ 

Δ.Δ.  

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

πνζνύ 3.821,22 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7331.05 κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

αλαηνιηθνύ ηκήκαηνο θηηξίνπ Γπκλαζίνπ ρεκαηαξίνπ» γηα ηελ πιεξσκή 1νπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Σερληθέο ππεξεζίεο κεραληθνύ γηα ηνλ 

επαλέιεγρν ηθαλόηεηαο θέξνληνο νξγαληζκνύ αλαηνιηθνύ ηκήκαηνο θηηξίνπ 

Γπκλαζίνπ ρεκαηαξίνπ», ζηε δηθαηνύρν ΓΡΑΜΜΔΝΟΤ ΘΔΟΓΩΡΑ. 

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

24.725,60 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6633 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ρξσκάησλ» γηα 

ηελ πξνκήζεηα ρξσκάησλ γηα ην έηνο 2018. 
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21. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 24.790,08 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6699.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

κεγάισλ ζάθσλ απνξξηκκάησλ γηα ηνπο ππόγεηνπο θάδνπο ηνπ Γήκνπ καο» γηα 

ηελ πξνκήζεηα κεγάισλ ζάθσλ απνξξηκκάησλ γηα ηνπο ππόγεηνπο θάδνπο ηνπ 

Γήκνπ καο. 

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

πνζνύ 24.285,40 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6262.36 κε ηίηιν: «Δξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ Γειεζίνπ» γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ 

απνθαηάζηαζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ Γειεζίνπ. 

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

πνζνύ 1.830,88 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6262.13 κε ηίηιν: «Δξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηώλ ζηνλ πνδειαηόδξνκν Γειεζίνπ» γηα ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο δεκηώλ ζηνλ πνδειαηόδξνκν Γειεζίνπ. 

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

πνζνύ 24.800,00 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6142.01 κε ηίηιν: «πκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο εξγαιείνπ – κνληέινπ θνζηνιόγεζεο θαη 

ηηκνιόγεζεο ησλ ππεξεζηώλ δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πόξσλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο» 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ηερληθήο ππνζηήξημεο εξγαιείνπ – κνληέινπ 

θνζηνιόγεζεο θαη ηηκνιόγεζεο ησλ ππεξεζηώλ δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πόξσλ ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο. 

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

πνζνύ 2.940,04 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.50.6063.02 κε ηίηιν: «Λνηπέο παξνρέο 

ζε είδνο (έλδπζε δεκνηηθώλ αζηπλόκσλ) γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ 

αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εηδώλ έλδπζεο γηα ην πξνζσπηθό ηεο δεκνηηθήο 

αζηπλνκίαο ζην δηθαηνύρν ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ. 

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

εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Πεηξαηά θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο από 04/07/2016 αζθεζείζαο από ην Γήκν έθεζεο θαηά ηνπ 

Γεκήηξηνπ Καξακήηζνπ ηνπ Παλαγηώηε. 
 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

        
 

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 


