
Σειίδα 1 από 2 

 

                                                         
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  18 Ιανουαρίου 2019 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ    

 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

 

1. Αλαζηαζίνπ Ισάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ   

2. Αλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο ηνπ Παληειήο 

3. Γθίλεο Ισάλλεο ηνπ Σηαύξνπ 

4. Κακπηώηνπ – Ληάπε Γεσξγία ηνπ Δπζηαζίνπ  

5. Παπαζαλαζίνπ – Λαςάλεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Βαζηιείνπ 

6. Πέηξνπ Χξήζηνο ηνπ Γεσξγίνπ 

 

Σαο θαιώ ζηελ 1
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Ταλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην Σρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 22
ε
 

Ιαλνπαξίνπ 2019, εκέξα Τξίηε 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 ππ’ αξηζκ. 

213/2018 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ. 

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

843/2018 απόθαζεο ηνπ Β΄ Τξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 

3. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. 3 πξαθηηθνύ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο θαη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ». 

4. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ΙΙ απνζθξάγηζεο 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηνλ αλνηρηό δηαγσληζκό γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξνπ Γήκνπ 

Ταλάγξαο 2018». 

5. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ Ι, ηεο ειεθηξνληθήο 

δεκνπξαζίαο κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 78393 απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ 

ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ην έξγν: 

«Καηαζθεπή λένπ δηθηύνπ θσηηζκνύ ζηε Γ.Δ. Οηλνθύησλ». 

6. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ΙΙΙ – ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε κειέηεο κε 

ηίηιν: «Σπκθσλία πιαίζην γηα ηελ εθπόλεζε ππνζηεξηθηηθώλ κειεηώλ γηα ην 

έξγν: «Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πδαηηθώλ ζπζηεκάησλ πεξηνρήο Αζσπνύ». 

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

ππνζηήξημεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ 

Δπβνίαο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο θαζνξηζκνύ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο 

απνδεκηώζεσο ξπκνηνκνύκελσλ αθηλήησλ πνπ αζθήζεθε από ηνλ Σππξίδσλα 

Νηθνιή ηνπ Γεξαζίκνπ θαη ηνπ Νηθνιή Γεκήηξηνπ ηνπ Γεξάζηκνπ θαηά ηνπ 

Γήκνπ Ταλάγξαο θαη ηεο Βηξγηλίαο Λεηβαδά ηνπ Αγεζηιάνπ. 

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

ππνζηήξημεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ 

Πεηξαηά θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο ηνπ Αλδξέα Καηζόγηαλλε ηνπ Βαζηιείνπ 

θαηά ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο. 

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

ππνζηήξημεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ 



Σειίδα 2 από 2 

 

Πξσηνδηθείνπ Λακίαο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο ησλ: α) Ισάλλε Οηθνλνκίδε 

ηνπ Γεκεηξίνπ, β) Ισάλλε Αιεμίνπ ηνπ Νηθνιάνπ, γ) Μηραήι Γηαινύξε ηνπ 

Γεσξγίνπ, δ) Νηθνιάνπ Μπιαηζηώηε ηνπ Σηαύξνπ, ε) Αξηέκηδνο Σηδέξε ηνπ 

Παλαγηώηε θαη ζη) Χξπζνύιαο Τδηγθνύξα ηνπ Γεσξγίνπ θαηά ηνπ Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδνο θαη ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο. 

 

 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

        

 

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 


