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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    χηματάρι,  12 Απριλίου 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 12
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Ταλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην Σρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 12
ε
 Απξηιίνπ 

2019, εκέξα Τεηάξηε 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 ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 67347, 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, 

νρεκάησλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ / Πξνζθεξόκελν Τκήκα: Αλαηξεπόκελν 

θνξηεγό σθέιηκνπ θνξηίνπ πεξίπνπ 19tn». 

2. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 67345, 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, 

νρεκάησλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ / Πξνζθεξόκελν Τκήκα: Σάξσζξν 

ρσξεηηθόηεηαο 1m3». 

3. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 66324, 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, 

νρεκάησλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ / Πξνζθεξόκελν Τκήκα: Διαζηηθνθόξνο 

εθζθαθέαο - θνξησηήο». 

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

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή ή κε 

απνδεκηώζεσο ζηελ θ. Καξαδήκνπ Φσηεηλή ηνπ Γεσξγίνπ, εμαηηίαο βιάβεο πνπ 

ππέζηε απηνθίλεην ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο κεηά από πηώζε ζε ιαθθνύβα. 

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

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκό ηεο ππόζεζεο 

δηεξεύλεζεο ηεο λνκηκόηεηαο ηεο ηνπνζέηεζεο θαη ζύλδεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 

197438 παξνρήο κε ην δίθηπν ύδξεπζεο. 

6. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ είζπξαμεο εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηε 

κεηαηόπηζε ελόο θσηηζηηθνύ ζηύινπ ζηελ πεξηνρή ηεο Αγξηιέδαο θαη ηελ 

επέθηαζε ηνπ δεκνηηθνύ θσηηζκνύ ζηε ζέζε «Μπνπλέδη» Αζσπίαο . 

7. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη ηε 

ζπγθξόηεζε επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Γειεζίνπ». 
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8. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη ηε 

ζπγθξόηεζε επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Καηαζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ ζηηο Γ.Δ. Σρεκαηαξίνπ, 

Οηλνθύησλ Ταλάγξαο θαη Γειεζίνπ». 

9. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηεο ειεθηξνληθήο 

δεκνπξαζίαο κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 80301 γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Σπληήξεζε αγξνηηθήο νδνπνηταο Γ.Δ. 

Σρεκαηαξίνπ, Γ.Δ. Οηλνθύησλ ζην Γήκν Ταλάγξαο γηα ηα έηε 2017-2018 (Α΄ 

θάζε)». 

 

 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

 

        

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 
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