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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    χηματάρι,  8 Μαρτίου 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 ηαύξνπ 

4. Κακπηώηνπ – Ληάπε Γεσξγία ηνπ Δπζηαζίνπ  

5. Παπαζαλαζίνπ – Λαςάλεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Βαζηιείνπ 

6. Πέηξνπ Υξήζηνο ηνπ Γεσξγίνπ 

 

αο θαιώ ζηελ 7
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 13
ε
 Μαξηίνπ 

2019, 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 ΙΙ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κε α/α ΔΗΓΗ 

78393,  θαη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή λένπ δηθηύνπ θσηηζκνύ 

ζηε Γ.Δ. Οηλνθύησλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο». 

2. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ  απαιιαγή ηνπ ππαιιήινπ θ. Αζεκαθόπνπινπ 

Γεώξγηνπ ηνπ Αζαλαζίνπ από ηνλ νξηζκό ηνπ σο ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε 

ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο. 

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

εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο από 10-06-2016 αγσγήο ηνπ 

ΥΡΗΣΟΤ ΜΔΪΓΑΝΗ ηνπ Κσλζηαληίλνπ. 

4. Πεξί ιήςεο απόθαζεο θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη ηε ζπγθξόηεζε 

επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν κε ηίηιν: «Αγξνηηθή νδνπνητα ζηε ζέζε 

«Λνύηζα» Σ.Κ. Αζσπίαο». 

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

κειέηεο θαη παξνρήο γλσκνδόηεζεο γηα ηελ πηζαλόηεηα επηηπρίαο άζθεζεο 

έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. Α120/2019 απόθαζεο ηνπ Σ΄ Σξηκεινύο 

Σκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 

6. 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». 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

 

        

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 
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