
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                           Ημερομηνία:  6 Γεκεμβρίου 2019 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ                               

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ                                               

                     
 

ΠΡΟΚΛΗΗ  
 

1. Αλαζηαζίνπ Ισάλλε ηνπ Γεσξγίνπ 

2. Γθίλεο Ισάλλεο ηνπ ηαχξνπ  

3. Δξηρνχηεο Δηνκήδεο ηνπ Γεσξγίνπ 

4. Κφθθαιεο Γεψξγηνο ηνπ Δεκεηξίνπ  

5. ηακπάλεο Πεξηθιήο ηνπ Γεσξγίνπ 

6. ηακάηεο ππξίδσλ ηνπ Αλαζηαζίνπ 

 

αο θαιψ ζηελ 36ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Σαλάγξαο, 

πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Δεκνηηθφ Καηάζηεκα ηελ 11ε Δεθεκβξίνπ 2019, εκέξα Σεηάξηε 

θαη ψξα 13:30, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα εμήο ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο: 

  

1. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ πιήξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 257/2019 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Επηηξνπήο σο πξνο ην ζθέινο ηεο ΟΜΑΔΑ Σ (Πξνκήζεηα εηδψλ αξηνπνηταο γηα ηνπο 

παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ – ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

ΩΔΕΙΟ Δ. ΣΑΝΑΓΡΑ», ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο θαη ηξνθίκσλ ηνπ ΝΠΔΔ «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟ 

ΣΑΘΜΟ – ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. ΣΑΝΑΓΡΑ» ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ & ηνπ 

Δήκνπ Σαλάγξαο», πνπ θεξχρζεθε άγνλε, γηα ηελ πεξαηηέξσ αληηκεηψπηζε ηεο θάιπςεο 

ησλ αλαγθψλ απφ ηελ πξνκήζεηα ηελ ελ ιφγσ νκάδαο. 

2. «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο γηα ηε κειέηε κε ηίηιν: 

«Μειέηεο γηα ην έξγν: «Οκαιή πδξνδφηεζε αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ Δήκνπ 

Σαλάγξαο ». 

3. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ απ' επζείαο αλάζεζε εληνιήο ζε δηθεγφξν ππνζηήξημεο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ Δήκνπ ελψπηνλ ηνπ Σ Σκήκαηνο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Εθεηείνπ Πεηξαηά 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο απφ 18/12/2017 αγσγήο πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 

«ΜΠΕΚΡΗ Ε. – ΜΠΕΚΡΗ Π. & ΙΑ Ε.Ε.» θαηά ηνπ Δήκνπ Σαλάγξαο. 

4. «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηελ θαηάξηηζε ησλ 

φξσλ δεκνπξάηεζεο θαη ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ γεπέδνπ Αγ. Θσκά». 

5. Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ ζχληαμε ηεο έθζεζεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ΄ 

ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2019. 

 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

        & ΓΗΜΑΡΧΟ 

 

 

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 
 


