
ειίδα 1 από 3 

 

                                                         
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  11 Μαίου 2018 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   Αριθμ. Πρωτ: 6447 

 

 

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 18
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 16
ε
 Μαίνπ 

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 ηνπ πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Βειηίσζε – αλαθαηαζθεπή νδνύ πξόζβαζεο πξνο ην 

θέληξν γεξνληνινγίαο ζην Γήιεζη – Βνησηίαο». 

2. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Γηακόξθσζε ρώξνπ ζηηο θεξθίδεο ηνπ ηαδίνπ 

«Δπάγγεινο Γεπάζηαο». 

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

πνζνύ 723,60 € 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 

ΓΔΧΡΓΑΝΣΑ ΥΡΤΑΝΘΖ ηνπ Ησάλλε. 

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

πνζνύ 6.512,40 € 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 

ΓΔΧΡΓΑΝΣΑ ΦΧΣΔΗΝΖ ηνπ Ησάλλε. 

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

πνζνύ 69.261,00 € 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 

ΥΑΛΗΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ηνπ Ησάλλε. 

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

πνζνύ 905,20 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6463 κε ηίηιν: «Έμνδα ινηπώλ 

δεκνζηεύζεσλ» θαη πνζνύ 213,90 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6462 κε ηίηιν: 

«Γεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο δεκνζηεύζεσλ  

ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

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

πνζνύ 6.363,32 € γηα  ηελ πιεξσκήο ηεο HACH – LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ 
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ΔΠΔ – ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΛΛΧΝ ΜΖΥ/ΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ & 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ & ΔΗΓΗΚΖ ΥΡΖΖ ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

1380/2017 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ. 

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

πνζνύ 11.228,72 € γηα  ηελ πιεξσκήο ηνπ ΚΤΡΗΑΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ηνπ 

Γξεγνξίνπ ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 31/2016 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Δθεηείνπ Δπβνίαο. 

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

8.974,34 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7326.02 κε ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε θαη επέθηαζε 

δηθηύσλ απνρεηεπηηθνύ νκβξίσλ πδάησλ Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ» γηα ηελ πιεξσκή 2νπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε θαη επέθηαζε δηθηύσλ απνρεηεπηηθνύ 

νκβξίσλ πδάησλ Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ», ζην δηθαηνύρν ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΡΓΗΟΤ. 
10. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

πνζνύ 66.402,00 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6142.02 κε ηίηιν: «Φεθηαθή 

αλαβάζκηζε Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ 

ςεθηαθή αλαβάζκηζε Γήκνπ Σαλάγξαο ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία INDIGITAL 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ. 

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

πνζνύ 16.213,00 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6699.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

εζσηεξηθώλ πνιπεζηεξηθώλ ζάθσλ γηα ηνπο ππόγεηνπο θάδνπο ηεο Γ.Δ. 

Σαλάγξαο» γηα ηελ πξνκήζεηα εζσηεξηθώλ πνιπεζηεξηθώλ ζάθσλ γηα ηνπο 

ππόγεηνπο θάδνπο ηεο Γ.Δ. Σαλάγξαο. 

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

πνζνύ 3.220,28 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7135.06 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πιεξσηηθνύ πιηθνύ θίιηξσλ» γηα ηελ πξνκήζεηα πιεξσηηθνύ πιηθνύ θίιηξσλ. 

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

πνζνύ 2.145,20 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6266.04 κε ηίηιν: «Δξγαζία γηα ηε 

ζπληήξεζε ινηπώλ πξνγξακκάησλ» γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ  ζπληήξεζεο 

ινηπώλ πξνγξακκάησλ. 

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

πνζνύ 4.960,00 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6264.01 κε ηίηιν: «Δξγαζία γηα ηε 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή (service) κε ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά ησλ 

κεραλεκάησλ θεπνπξηθήο» γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ  ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο (service) κε ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά ησλ κεραλεκάησλ 

θεπνπξηθήο. 

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

πνζνύ 2.170,00 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6262.08 κε ηίηιν: «Δξγαζίεο 

θαζαξηζκνύ θαη επηζθεπήο ζπληξηβαληώλ» γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ 

θαζαξηζκνύ θαη επηζθεπήο ζπληξηβαληώλ. 

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

πνζνύ 180,00 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6073 κε ηίηιν: «Γαπάλεο επηκόξθσζεο 

πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα» γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ππαιιήισλ ζε ζεκηλάξην κε ζέκα: «Φνξνινγηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο 

Ο.Σ.Α. θαη ηα Ννκηθά ηνπο Πξόζσπα». 

17. 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. 76/2018 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ. 

18. 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. 25/2018 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 
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19. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

286/2017 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 

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

ππνζηήξημε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο έθεζεο πνπ αζθήζεθε από ηνλ 

ΗΛΥΑΝ ΝΔΕΖΡ-ΑΛΖ ηνπ Μνπζηαθά θαη ηελ ΔΜΔΛ ΜΖΛΑ ηνπ Γεσξγίνπ, 

θαηά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θ.ι.π. θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 48/2018 νξηζηηθήο απόθαζεο 

ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ.» 

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

ππνζηήξημε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ 

Δπβνίαο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαγλώξηζεο δηθαηνύρσλ θαη 

θαζνξηζκνύ νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδνο απνδεκηώζεσο ησλ ΑΖΜΗΝΑ ζπγ. 

Νηθνιάνπ θαη Διέλεο ΠΑΠΑΨΧΑΝΝΟΤ θαη ινηπώλ, θαηά ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο». 

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

πνζνύ 223.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7312.17 κε ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε 

εμσηεξηθνύ πδξαγσγείνπ από ην δηπιηζηήξην Οηλνθύησλ ζηε δεμακελή ζηε ζέζε 

«Πύξγνο», ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη ηνλ νξηζκό επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν: «Αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ πδξαγσγείνπ από ην 

δηπιηζηήξην Οηλνθύησλ ζηε δεμακελή ζηε ζέζε «Πύξγνο». 

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

πνζνύ 86.180,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7323.72 κε ηίηιν: 

«Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ ΔΓ.Δ. Σαλάγξαο», ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο θαη ηνλ νξηζκό επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν: 

«Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ ΔΓ.Δ. Σαλάγξαο». 

24. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηελ έγθξηζε 

ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνύ 44.931,40 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.30.6662.14 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ» θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ. 

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

πνζνύ 1.500,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6452 κε ηίηιν: «πλδξνκέο internet»  

γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο ζπλδξνκήο ζηε δηαδηθηπαθή βάζε πιεξνθνξηώλ e-

dimos.  

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

πνζνύ 520,00 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6073 κε ηίηιν: «Γαπάλεο επηκόξθσζεο 

πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα» γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ππαιιήισλ ζε ζεκηλάξην κε ζέκα: «Γεκνζηνλνκηθνί έιεγρνη Ο.Σ.Α.». 

27. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηε έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηελ έγθξηζε 

ηεο δαπάλεο, ηελ ςήθηζε πίζησζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο 

γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηξνθίκσλ  Κνηλσληθνύ 

Παληνπσιείνπ &  ΝΠΓΓ «Κ.Α.Π.Ζ. – ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΧΓΔΗΟ Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ». 
 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

        
 

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 


