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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ 17εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (έθηαθηεο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ, ΔΣΟΤ 2018 

 

              Έρνληαο ππόςε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97& 4 θαη 97 & 6 Δ.Κ.Κ 

(Ν. 3463/2006 ), δεκνζηεύνπκε πίλαθα ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ θαηά 

ηελ  17ε (έθηαθηε) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα ην έηνο 2018, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10 ηνπ κελόο Μαίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Πέκπηε 

θαη ώξα 15.00΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζην 

Δεκνηηθό Καηάζηεκα όπσο έδξαο ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, ζην Σρεκαηάξη. Καηά ηελ 

ζπλεδξίαζε απηή ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο ζέκαηα θαη ειήθζεζαλ νη αληίζηνηρεο 

απνθάζεηο, όπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ:  

 

  Α/Α 

Απόθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

336/2018 

(εκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«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 

πξνζσξηλήο δηαηαγήο 

θαη ηεο από 04/05/2018 

αίηεζεο αζθαιηζηηθώλ 

κέηξσλ ηνπ ππξίδσλα 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Αλαζέηεη ζηε δηθεγόξν ΣΙΝΗ ΟΦΙΑ κε 

ΑΜ/Γ Θεβώλ 87, ηελ εληνιή 

εθπξνζώπεζεο ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο: 

Α) θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζσξηλήο 

δηαηαγήο κε αθνξκή ηελ από 04/05/2018 

αίηεζεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ησλ 

Παξαζράθε Σππξίδσλα θαη ινηπώλ θαηά ηνπ 

Δήκνπ Ταλάγξαο, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ, ηελ 11
ε
 Μαίνπ 2018 

θαη ζε θάζε άιιε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

Β) θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο από 04/05/2018 
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Παξαζράθε θαη ινηπώλ  

θαηά ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο». 

 

αίηεζεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ησλ 

Παξαζράθε Σππξίδσλα θαη ινηπώλ θαηά ηνπ 

Δήκνπ Ταλάγξαο, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ, όπνηε απηή νξηζηεί. 

2. Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε 

ζπλνιηθνύ πνζνύ 390,60 € (97,96 € γηα ηελ 

εθπξνζώπεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαη 292,64 € γηα ηελ 

εθπξνζώπεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο 

αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ Ταλάγξαο, 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018. 

3. Τν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί 

ζην όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ ΣΙΝΗ ΟΦΙΑ 

κε ΑΜ/Γ Θεβώλ 87, κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

4. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνύζαο θαη ηελ ππνγξαθή 

ηεο δέζκεπζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

 

           

 Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                    

              

         Πίθνπ Δπαγγειία  


