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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    χηματάρι,  26 Ιουλίου 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 24
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Ταλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην Σρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 31
ε
 Ινπιίνπ 

2019, εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 10:30 π.κ., γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα 

εμήο ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο: 

 

1. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ  απαιιαγή ηνπ ππαιιήινπ θ. Μάξε Γεκήηξηνπ 

από ηνλ νξηζκό ηνπ σο ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο. 

2. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηε ζύλαςε εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ κε ηελ θ. 

Οπγνύξινγινπ Γεσξγία ε νπνία έρεη ππνβάιεη αίηεζε γηα θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο από ην Γήκν Ταλάγξαο. 

3. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ ζύληαμε ηεο έθζεζεο εθηέιεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Β΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2019. 

4. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηεο 5εο 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ, έηνπο 2019. 

5. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα ινηπώλ παξνρώλ ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ 

πξνζσπηθνύ & έλδπζε δεκνηηθώλ αζηπλόκσλ) 2019» 

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

δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηεο ειεθηξνληθήο 

δεκνπξαζίαο κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 82828 γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή εζσηεξηθώλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο 

νηθηζκώλ Αγίνπ Θσκά θαη Κιεηδηνύ Γήκνπ Ταλάγξαο θαη έξγσλ κεηαθνξάο ζην 

ΒΙΟΚΑ Σρεκαηαξίνπ / Οηλνθύησλ». 

7. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηε έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθώλ Γήκνπ Ταλάγξαο εηώλ 2020-2021». 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

 

        

                ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 
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