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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  4 Οκτωβρίου 2019 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ    

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

 

1. Αλαζηαζίνπ Ισάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ   

2. Γθίλεο Ισάλλεο ηνπ ηαχξνπ 

3. Γξηρνχηεο Γηνκήδεο ηνπ Γεσξγίνπ 

4. Κφθθαιεο Γεψξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ  

5. ηακπάλεο Πεξηθιήο ηνπ Γεσξγίνπ 

6. ηακάηεο ππξίδσλ ηνπ Αλαζηαζίνπ 

 

αο θαιψ ζηελ 28
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηελ 9ε Οθησβξίνπ 

2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 13:30, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα εμήο 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο: 

 

1. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο θαη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ινηπψλ παξνρψλ ζε είδνο 

(έλδπζε εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ & έλδπζε δεκνηηθψλ αζηπλφκσλ) 2019». 

2. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηε ζχλαςε ή κε εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ κε ηελ θ. 

Σξηαληαθπιιηά Βαζηινπνχινπ ε νπνία έρεη ππνβάιεη αίηεζε γηα θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο απφ ην Γήκν Σαλάγξαο». 

3. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη ηε 

ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Δπέθηαζε δηθηχσλ χδξεπζεο Γήκνπ Σαλάγξαο». 

4. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ πξαθηηθνχ Ι απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηεο ειεθηξνληθήο 

δεκνπξαζίαο κε α/α ΔΗΓΗ 82828 γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή εζσηεξηθψλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο 

νηθηζκψλ Αγίνπ Θσκά θαη Κιεηδηνχ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη έξγσλ κεηαθνξάο ζην 

ΒΙΟΚΑ ρεκαηαξίνπ / Οηλνθχησλ», κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ αηηηνινγήζεσλ 

ησλ πξνζθνξψλ, πνπ θαηέζεζαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείs 

5. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Αγξνηηθή νδνπνητα ζηε ζέζε «ΣΑΣΑΡΙ» Σ.Κ. Αζσπίαο». 

6. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο 8εο 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ, έηνπο 2019. 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

 

        
 

                ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 
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