
ειίδα 1 από 1 

 

                                                         
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  12 Ιουλίου 2018 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   Αριθμ. Πρωτ: 9798 

 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

 

1. Αλαζηαζίνπ Ισάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ   

2. Αλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο ηνπ Παληειήο 

3. Γθίλεο Ισάλλεο ηνπ ηαύξνπ 

4. Κακπηώηνπ – Ληάπε Γεσξγία ηνπ Δπζηαζίνπ  

5. Παπαζαλαζίνπ – Λαςάλεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Βαζηιείνπ 

6. Πέηξνπ Υξήζηνο ηνπ Γεσξγίνπ 

 

αο θαιώ ζηελ 27
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

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

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 517,08 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ ΣΙΝΗ ΟΦΙΑ. 

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

πνζνύ 6.797,25 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6122.01 κε ηίηιν: «Απνδεκίσζε 

ζπκβνύισλ Γ.. γηα ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ..» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

απνδεκίσζεο ζπκβνύισλ ηνπ Γ.. γηα ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. γηα 

ην ρξνληθό δηάζηεκα από 31/07/2018 έσο θαη 27/06/2018. 

3. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

124/2018 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ. 

4. 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 

ην Δπξσπατθό Πξόγξακκα  Europe for Citizens  πνπ αθνξά ην έξγν: «Europe in 

Question – EIQ». 
5. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θαη αλάδεημεο 

πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο γάιαθηνο εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηξνθίκσλ θνηλσληθνύ 

παληνπσιείνπ θαη ΝΠΓΓ «Κ.Α.Π.Η. – Παηδηθόο ηαζκόο – Γεκνηηθό Ωδείν 

Γήκνπ Σαλάγξαο» 

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

γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζηε δηθαηνύρν 

ΜΠΙΣΑΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΑ. 
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       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 


