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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  01 Αυγούστου 2018 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   Αριθμ. Πρωτ: 10816 

 

 

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 31
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 22
ε
 

Απγνύζηνπ 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 άζθεζε ή κε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 

124/2018 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ. 

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

πνζνύ 9.620,86 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7323.13 κε ηίηιν: «Αλάπιαζε 

εηζόδνπ Σ.Κ. Κιεηδηνύ (Γ.Δ. Οηλνθύησλ)» γηα ηελ πιεξσκή 4νπ ινγαξηαζκνύ 

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Αλάπιαζε εηζόδνπ Σ.Κ. Κιεηδηνύ», ζην δηθαηνύρν 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΔΡΜΑΚΟΠΟΤΛΟ. 

3. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζ. 3/2018 απόθαζεο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ηελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 387/2018 αλάθιεζεο 

δέζκεπζεο. 

4. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ  απαιιαγή ηνπ ππαιιήινπ θ. ώηα Μηραήι ηνπ 

Ισάλλε από ηνλ νξηζκό ηνπ σο ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε ρξεκαηηθώλ 

εληαικάησλ πξνπιεξσκήο. 

5. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ  απαιιαγή ηνπ ππαιιήινπ θ. Μάξε Γεκήηξηνπ 

ηνπ Γεσξγίνπ από ηνλ νξηζκό ηνπ σο ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε ρξεκαηηθώλ 

εληαικάησλ πξνπιεξσκήο. 

6. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηε ζύλαςε εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ κε ηελ θ. 

αιεκή Λνπίδα ηνπ Νηθνιάνπ, γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο από ην Γήκν 

Σαλάγξαο, ιόγσ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο ρεκαηαξίνπ». 

7. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηε ζύλαςε εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ κε ηελ θ. 

Πέππα Διεπζεξία ηνπ Αζαλαζίνπ, ζπδ. αιεκή Νηθνιάνπ, γηα θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο από ην Γήκν Σαλάγξαο, ιόγσ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο 

ρεκαηαξίνπ». 

8. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηε ζύλαςε εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ κε ηελ θ. 

αιεκή Διεπζεξία ηνπ Νηθνιάνπ, γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο από ην Γήκν 

Σαλάγξαο, ιόγσ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο ρεκαηαξίνπ». 

9. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηε ζύλαςε εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ κε ηνλ θ. 

αιεκή Κσλζηαληίλν ηνπ Ισάλλνπ, γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο από ην Γήκν 

Σαλάγξαο, ιόγσ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο ρεκαηαξίνπ». 

10. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηε ζύλαςε εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ κε ηνπο 

θιεξνλόκνπο ηνπ αιεκή Νηθνιάνπ ηνπ Ισάλλνπ, γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο 

από ην Γήκν Σαλάγξαο, ιόγσ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο ρεκαηαξίνπ». 



ειίδα 2 από 2 

 

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

ζπληάμεη αίηεζε θαζνξηζκνύ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο απνδεκηώζεσο 

ξπκνηνκνύκελσλ αθηλήησλ θαη λα ηελ θαηαζέζεη ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Δθεηείνπ Δπβνίαο. 

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

ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνύ 45.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.25.7132.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα αλνηρηώλ εκηθνξηεγώλ» θαη ηελ θαηάξηηζε 

ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα αλνηρηώλ εκηθνξηεγώλ. 

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

ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνύ: α) 18.311,08 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.20.6063.03 κε ηίηιν: «Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ 

πξνζσπηθνύ θιπ) 2018, β) 5.927,69 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6063.03 κε ηίηιν: 

«Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ θιπ) 2018, γ) 

3.100,50 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6063.03 κε ηίηιν: «Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο 

(έλδπζε εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ θιπ) 2018 θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ θιπ) 2018». 

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

ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνύ 59.716,00 € θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθώλ γηα ην έηνο 2018. 

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

ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή αγσγνύ νκβξίσλ ζηε Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο». 

16. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ απ’ επζείαο κίζζσζε αθηλήηνπ ην νπνίν  ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Γπκλαζίνπ ρεκαηαξίνπ». 

17. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ειάρηζηνπ νξίνπ πξνζθνξάο θαη 

νξηζκόο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηεο Β΄ θάζεο ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζσζε 

αθηλήηνπ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 2/ζέζηνπ 

Νεπηαγσγείνπ Οηλνθύησλ». 

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

πνζνύ 1.594,42 € 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 

ΑΛΔΜΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ηνπ Αλαζηαζίνπ. 

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

πνζνύ 33.710,35 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.7325.03 κε ηίηιν: «Δπέθηαζε 

ειεθηξνθσηηζκνύ δεκνηηθώλ δηακεξηζκάησλ» γηα ηελ επέθηαζε δεκνηηθνύ 

θσηηζκνύ θαη ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ γηα ηελ είζπξαμε ηνπ ρξεκαηηθνύ 

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο». 

20. 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. 

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

γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζηε δηθαηνύρν 

εηαηξεία Π. ΛΙΑΠΗ & ΙΑ Ο.Δ. 

 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

        
 

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 


