
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ                               

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ                                               

                     
 

ΠΡΟΚΛΗΗ  
 

1. Αλαζηαζίνπ Ισάλλε 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 3ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Σαλάγξαο, 

πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 29ε Ιαλνπαξίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε 

θαη ώξα 13:00, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα εμήο ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο: 

  

 

1. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα – ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ 

ραξώλ ηνπ Δήκνπ Σαλάγξαο». 

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

Επαγγειία ηνπ Αλαζηαζίνπ, ε νπνία έρεη ππνβάιεη αίηεζε γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο από 

ην Δήκν Σαλάγξαο, ιόγσ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο ρεκαηαξίνπ». 

3. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ είζπξαμεο εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δεκνηηθνύ 

θσηηζκνύ ζηελ πεξηνρή ηεο Πύιεο. 

4. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 3 ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, κε α/α ΕΗΔΗ 81440, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηε ζπληήξεζε 

δεκνηηθνύ θσηηζκνύ 2019» 

5. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ Ι απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ 

ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κε α/α ΕΗΔΗ 

85923 γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Αγξνηηθή 

νδνπνητα ζηε ζέζε «ΣΑΣΑΡΙ» Σ.Κ. Αζσπίαο». 

6. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ / 

πξνζθεξόκελν ηκήκα: Αλαηξεπόκελν θνξηεγό σθέιηκνπ θνξηίνπ πεξίπνπ 19tn». 

7. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε εληνιήο ζε δηθεγόξν ππνζηήξημεο ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Εθεηείνπ Επβνίαο θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηεο αίηεζεο θαζνξηζκνύ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο απνδεκηώζεσο ξπκνηνκνύκελσλ 

αθηλήησλ πνπ αζθήζεθε από ηνπο: α) ππξίδσλα Νηθνιή ηνπ Γεξαζίκνπ θαη β) Δεκήηξην 

Νηθνιή ηνπ Γεξαζίκνπ.» 

 

 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

        & ΓΗΜΑΡΧΟ 
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