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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  13 Απριλίου 2018 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   Αριθμ. Πρωτ: 4877 

 

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 14
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 18
ε
 Απξηιίνπ 

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 

1.264,59 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.7321.02 κε ηίηιν: «Γηακόξθσζε αγσληζηηθνύ 

ρώξνπ γεπέδνπ Γ.Κ. Οηλνθύησλ (ζπλ)» γηα ηελ πιεξσκή 4νπ ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ 

κε ηίηιν: «Γηακόξθσζε αγσληζηηθνύ ρώξνπ γεπέδνπ Γ.Κ. Οηλνθύησλ», ζηε δηθαηνύρν 

ΚΑΝΖΘΟ Α.Δ.  

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

πνζνύ 36.419,50 € 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, ζην δηθαηνύρν 

ΠΤΡΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ Δηενθιή. 

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

πνζνύ 36.419,50 € 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 

ΠΤΡΟΤ ΑΘΖΝΑ ηνπ Δηενθιή. 
4. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνύ 

503,44 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ ΦΤΥΟΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ. 

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

πνζνύ 2.624,50 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6117.10 κε ηίηιν: «Ακνηβή ηαηξνύ 

εξγαζίαο» γηα ηελ παξνρήο ππεξεζηώλ ηαηξνύ εξγαζίαο. 

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

θαηαζέζεη ελώπηνλ ηνπ VI Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ αίηεζε 

αλάθιεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 05/2018 πξάμεο ηνπ Δπηηξόπνπ ηνπ Διεγθηηθνύ 

πλεδξίνπ Ν. Βνησηίαο – Φσθηδαο θαζώο θαη λα παξαζηαζεί θαηά ηε ζπδήηεζε 

απηήο. 

7. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ελδνδηθαζηηθήο ζπκβηβαζηηθή επίιπζε 

ηεο δηαθνξάο ζε ζπκβνύιην κε ηελ εηαηξία  «ΜΠΔΚΡΖ Δ. – ΜΠΔΚΡΖ Π & 

ΗΑ ΔΔ» θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο ζρεηηθήο δίθεο θαη ηελ αλάζεζε ζε δηθεγόξν λα 

εθπξνζσπήζεη ηνλ Γήκν Σαλάγξαο θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο ελδνδηθαζηηθήο 
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επίιπζεο ηεο ελ ιόγσ δηαθνξάο, ελώπηνλ ηνπ Δηζεγεηή Δθέηε ηνπ Σ΄ Σκήκαηνο 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Πεηξαηά 

8. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ελδνδηθαζηηθήο ζπκβηβαζηηθή επίιπζε 

ηεο δηαθνξάο ζε ζπκβνύιην κε ηελ εηαηξία  «ΔΡΓΟΓΟΜΗΚΖ ΒΟΗΧΣΗΑ 

ΑΒΔΣΔ» θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο ζρεηηθήο δίθεο θαη ηελ αλάζεζε ζε δηθεγόξν λα 

εθπξνζσπήζεη ηνλ Γήκν Σαλάγξαο θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο ελδνδηθαζηηθήο 

επίιπζεο ηεο ελ ιόγσ δηαθνξάο, ελώπηνλ ηεο Δηζεγήηξηαο Δθέηε ηνπ Ε΄ 

Σκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Πεηξαηά 

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

ππνζηήξημε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Λακίαο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 8959/08-07-2005 πξάμεο απόθαζεο ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο 

ηεξεάο Διιάδαο, ηελ 26εο Απξηιίνπ 2018». 

  
 

 
 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

        
 

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 


