
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ       σημαηάπι: 23/11/2017 
ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ        Απ. Ππωη. : 19562 
 
Tασ. Γ/νζη: Παμμεγίζηων Σαξιαπσών 1 
Σασ. Κώδικαρ: 32009-ΧΗΜΑΣΑΡΙ 
Σηλ. : 22623-51195 

ΠΡΟΚΛΗΗ 
   1) Ππορ ηα Μέλη ηος Γημοηικού ςμβοςλίος. 
   2) Ππορ ηον κ. Γήμαπσο. 
   3)Ππορ ηοςρ Πποέδποςρ ηων Γημοηικών και Σοπικών Κοινοηήηων. 
   4)Ππορ ηοςρ Δκπποζώποςρ ηων Σοπικών Κοινοηήηων. Έδπερ ηοςρ 
 
Έρνληαο ππόςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 ( ΦΔΚ 87/7-6-2010 ), ζαο 
πξνζθαινύκε λα παξεπξεζείηε θαηά ηελ 21η ζπλεδξίαζε (ηακηική) ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα 
ην έηνο 2017, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 30η ηνπ κήλα Νοεμβπίος ηνπ έηνπο 2017, εκέξα 
Πέμπηη θαη ώξα 6:30 μ.μ. ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην 
Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ, ζην ρεκαηάξη, γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα πάξνπκε 
απόθαζε γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 

1. Λήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ επί αγξνηηθήο νδνύ ζηελ 
πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΜΒΡΟΗΑ Α.Δ.» 

2. Λήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ επί αγξνηηθήο νδνύ ζηελ 
πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΜΠΑΜΠΑΛΖ ΓΖΜΖΣΡΖ 
ΑΒΔΔ» 

3. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα θαη ηνπ 1νπ 
Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖο 
Γ.Γ. ΚΟΤΡΣΧΝ (Β΄ ΦΑΖ)» 

4. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ (Σαθηνπνηεηηθνύ) Πίλαθα ηνπ 
έξγνπ κε ηίηιν: «ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΟΜΒΡΗΧΝ ΣΑ ΟΗΝΟΦΤΣΑ» 

5. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«ΑΝΑΠΛΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΓΧΝ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ» 

6. Λήςε απόθαζεο γηα ηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ 
έξγνπ κε ηίηιν: «ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΟΜΒΡΗΧΝ ΣΑ ΟΗΝΟΦΤΣΑ» 

7. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ 
έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΟΓΧΝ ΣΟ ΓΖΛΔΗ» 

8. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο γηα ην έξγν κε ηίηιν: 
''Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο Αγ. Θσκά ”. 

9. Λήςε απόθαζεο γηα ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο  γηα ην έξγν κε ηίηιν:  
«ΑΝΑΠΛΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΓΧΝ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ» 

10. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηώλ  ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΗΦΖ 
ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΑΠΟ Κ.Υ. ΣΟ ΓΖΛΔΗ, ιόγσ αδπλακίαο εθηέιεζεο κε ίδηα κέζα 

11. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ πδξνδόηεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Μ. ΦΗΛΗΠΠΟΤ – Η. 
ΣΗΡΧΝΖ ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» 

12. Λήςε απόθαζεο γηα ηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ 
έξγνπ κε ηίηιν: «ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 2015» 

13. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αξηζκ. 627/2017 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
επηηξνπήο ε νπνία αθνξά: “Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ζύληαμε ηεο έθζεζεο εθηέιεζεο ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γ' ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2017 

14. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηξνθίκσλ 



Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ & Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Ζ. – ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΧΓΔΗΟ Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ» σο πξνο ηηο νκάδεο Σ (ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΨΑ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ.) θαη 
νκάδα Ε (ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ), κε ηε 
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

15. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ζπγθξόηεζε ησλ επηηξνπώλ παξαιαβήο πξνκεζεηώλ – παξνρήο 
ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα έλα έηνο. 

16. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αξηζκ. 179/2017 Απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Ζ. - ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» 
κε ζέκα: Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ ζύληαμε ηεο έθζεζεο εθηέιεζεο ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γ' ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2017 ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Σαλάγξαο 

17. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ζπγθξόηεζε ησλ επηηξνπώλ παξαιαβήο πξνκεζεηώλ – παξνρήο 
ππεξεζηώλ ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Σ. γηα έλα έηνο. 

18. Λήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε ηεο κε αξηζκό 148/2017 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Σ., κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε   πξνϋπνινγηζκνύ Δζόδσλ-Δμόδσλ  
2017 ηεο  ΓΖ.Κ.Δ.Σ.». 

19. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο, ηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γξάζεο, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ησλ πηλάθσλ ζηνρνζεζίαο 2018 ηεο Γεκνηηθήο 
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

20. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αξηζκ. 626/2017 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
επηηξνπήο ε νπνία αθνξά ηελ «Λήςε απόθαζεο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην δεκνηηθό 
ζπκβνύιην ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ έηνπο 2017». 

 
 

     Ο Ππόεδπορ Γημοηικού ςμβοςλίος 
       
 
 
                                                                    Κοςποςηόρ Μισαήλ 


