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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    χηματάρι,  9 Μαίου 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 Χξήζηνο ηνπ Γεσξγίνπ 

 

αο θαιώ ζηελ 16
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

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

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  απαιιαγή ηεο ππαιιήινπ θαο Μάκαιε Χξηζηίλαο 

από ηνλ νξηζκό ηεο σο ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο. 

2. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ είζπξαμεο εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

δηθαησκάησλ επηκόξθσζεο ππέξ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο». 

3. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζ. 93/2013 απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε εληνιήο ζε δηθεγόξν 

εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, γηα ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ θαη θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο από 08-04-2019 αγσγήο ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΚΣΔΛ ΔΠΑΡΧΙΑ ΘΗΒΩΝ Α.Δ.», ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβώλ». 

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

άζθεζεο έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 26/2019 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Θεβώλ. 

5. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζ. 71/2019 απόθαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ θαηάξηηζε 

ησλ όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή 

εζσηεξηθώλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο νηθηζκώλ Αγ. Θσκά – Κιεηδί Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη έξγσλ κεηαθνξάο ζην ΒΙΟΚΑ ρεκαηαξίνπ / Οηλνθύησλ». 

6. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ είζπξαμεο εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ειέγρνπ από ην ΚΣΔΟ νρεκάησλ 

ηνπ Γήκνπ καο. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
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              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

 

        

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 
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