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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    χηματάρι,  7 Ιουνίου 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 19
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Ταλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην Σρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 19
ε
 Ινπλίνπ 

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 θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη ηε 

ζπγθξόηεζε επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Δπέθηαζε δηθηύσλ ύδξεπζεο Γήκνπ Ταλάγξαο». 

2. 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. Οπγνπξινγινπ Γεσξγία ηνπ Δπηύρηνπ, γηα θζνξά πνπ 

ππέζηε απηνθίλεην ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο εμαηηίαο θζνξάο ηνπ νδνζηξώκαηνο. 

3. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ  απαιιαγή ηεο ππαιιήινπ θαο Ληάπε 

Παξαζθεπήο – Δπδνμίαο ηνπ Παλαγηώηε από ηνλ νξηζκό ηεο σο ππόινγν γηα ηελ 

είζπξαμε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

4. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ  απαιιαγή ηεο ππαιιήινπ θαο Λακπξαθάθε 

Αξεηήο ηνπ Ηιία από ηνλ νξηζκό ηεο σο ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε ρξεκαηηθνύ 

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

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

θαηαθύξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 67696,  θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

ζπζηήκαηνο εληνπηζκνύ δηαξξνώλ, ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη κείσζεο ηνπ κε 

ηηκνινγνύκελνπ λεξνύ ζε ηκήκα ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο Γειεζίνπ θαη ζηνπο 

νηθηζκνύο Αγ. Θσκά θαη Κιεηδηνύ». 

6. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ Ι – απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο - νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηεο ειεθηξνληθήο 

δεκνπξαζίαο κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 80156, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «Νένο αγσγόο ύδξεπζεο Σρεκαηαξίνπ / 

Γειεζίνπ». 

7. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ αθύξσζε ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ / πξνζθεξόκελν ηκήκα: 

ζάξσζξν ρσξεηηθόηεηαο 1m3» 

8. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζ. 85/2019 απόθαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ θαηάξηηζε 
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ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη ηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Γειεζίνπ». 

 

 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

 

        

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 
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