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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  18 Οκτωβρίου 2019 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ    

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

 

1. Αλαζηαζίνπ Ισάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ   

2. Γθίλεο Ισάλλεο ηνπ ηαύξνπ 

3. Δξηρνύηεο Δηνκήδεο ηνπ Γεσξγίνπ 

4. Κόθθαιεο Γεώξγηνο ηνπ Δεκεηξίνπ  

5. ηακπάλεο Πεξηθιήο ηνπ Γεσξγίνπ 

6. ηακάηεο ππξίδσλ ηνπ Αλαζηαζίνπ 

 

αο θαιώ ζηελ 29
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 23ε 

Οθησβξίνπ 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:30, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ 

ζηα εμήο ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο: 

 

1. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ  απαιιαγή ηεο ππαιιήινπ θαο Μάκαιε Χξηζηίλαο 

ηνπ Λεσλίδα από ηνλ νξηζκό ηεο σο ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε ρξεκαηηθνύ 

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

2. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιόγεζεο ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα νρεκάησλ 

4Χ4». 

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

κειέηεο θαη ηεο παξνρήο γλσκνδόηεζεο γηα ηελ πηζαλόηεηα επηηπρίαο άζθεζεο 

έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 197/2019 απόθαζεο ηνπ Εηξελνδηθείνπ 

Ληβαδεηάο. 

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

ππεξάζπηζεο ηνπ Επάγγεινπ Καξύγηαλλε ηνπ Χξήζηνπ ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο 

Πιεκκειεηνδηθείνπ  Θεβώλ θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 13εο Ννεκβξίνπ 2019. 

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

θαηάξηηζε ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ». 

6. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ / 

πξνζθεξόκελν ηκήκα: άξσζξν ρσξεηηθόηεηαο 1m3». 

7. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο γηα ην έξγν κε 

ηίηιν: «Αλαβάζκηζε ρώξσλ πγηεηλήο, θεληξηθήο εηζόδνπ θαη θσηηζκνύ αηζνπζώλ 

ζην 3
ν
 Δεκνηηθό ρνιείν ρεκαηαξίνπ» 

8. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ  απαιιαγή ηνπ ππαιιήινπ θ. Μάξε Δεκήηξηνπ 

ηνπ Γεσξγίνπ από ηνλ νξηζκό ηνπ σο ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε ρξεκαηηθνύ 

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

9. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ  απαιιαγή ηνπ ππαιιήινπ θ. Αζεκαθόπνπινπ 

Γεώξγηνπ ηνπ Αζαλαζίνπ από ηνλ νξηζκό ηνπ σο ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 
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10. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην Δεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ 

έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ πξνϋπνινγηζκνύ, κεηά ηελ ελζσκάησζε ησλ 

παξαηεξήζεσλ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο θαη ηελ έγθξηζε 

ηνπ ζρεδίνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Δξάζεο ηνπ Δήκνπ Σαλάγξαο γηα ην 

νηθνλνκηθό έηνο 2020. 

11. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηε ζπληήξεζε δεκνηηθνύ θσηηζκνύ 

2019». 

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

θαηάξηηζε ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο θαη ηξνθίκσλ 

ηνπ ΝΠΔΔ «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ – ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. 

ΣΑΝΑΓΡΑ & ηνπ Δήκνπ Σαλάγξαο». 

13. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο 

πξνκήζεηαο αλαηξεπόκελνπ θνξηεγνύ. 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

 

        

                ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 
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