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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  06 Ιουλίου 2018 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   Αριθμ. Πρωτ: 9417 

 

 

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 26
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 11
ε
 Ηνπιίνπ 

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 3.646,32 € 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 

ΓΟΤΡΓΟΤΒΔΛΑ ΛΟΤΚΑ – ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ Γέδε. 

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

πνζνύ 456,32 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ ΛΤΓΓΟΤ ΜΗΥΑΖΛ. 

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

πνζνύ 43.352,88 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7135.11 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ 

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΥΤΣΖΡΗΑ 

ΣΗΝΣΕΑ URBAN INNOVATIONS M. IKE. 

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

πνζνύ 24.800,00 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6162.02 κε ηίηιν: «Δξγαζία 

απνιύκαλζεο θαη κπνθηνλίαο δεκνηηθώλ θηηξίσλ 2018» γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο απεληόκσζεο – κπνθηνλίαο – αληηνθηθήο πξνζηαζίαο ζε δεκνηηθά 

θηίξηα θαη θξεάηηα. 

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

πνζνύ 10.416,00 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.7131.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

αλαιπηηθώλ νξγάλσλ γηα ην βηνινγηθό θαζαξηζκό» γηα ηελ πξνκήζεηα θνξεηνύ 

ζνινκέηξνπ – θνξεηνύ κεηξεηή ρισξίνπ - αληηδξαζηεξίσλ. 

6. 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 4εο δόζεο ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ζηε δηθαηνύρν ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ. 

7. 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 από 05/05/2017 αγσγήο ησλ 

Φαθίηζα Μαξία θαη ινηπώλ θαηά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο». 

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

ππνζηήξημε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 
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Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο από 04/05/2018 αγσγήο ησλ 

Παξαζράθε θαη ινηπώλ θαηά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο». 

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

ππνζηήξημε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ 

Δπβνίαο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο από 12/06/2018 αίηεζεο θαζνξηζκνύ πξνζσξηλήο 

ηηκήο κνλάδνο απνδεκηώζεσο ξπκνηνκνύκελσλ αθηλήησλ πνπ αζθήζεθε από 

ηνπο: α) Αηθαηεξίλε Κνπθιαθε ζπδ. Γεκεηξίνπ, β) Υαξάιακπνπ Κνπθιαθε ηνπ 

Γεκεηξίνπ θαη γ) Μαξία νπιηαηε ζπδ. Γεσξγίνπ 

10. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ ππ’ αξηζκ. 1/2018 θαη 2/2018 

πξαθηηθώλ ηεο επηηξνπήο ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν: 

«πληεξήζεηο θαη επηζθεπέο κεηαθνξηθώλ κέζσλ εηώλ 2018-2020» 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

        
 

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 


