ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Σχηματάρι, 20 Οκτωβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 17347

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ.Δ/νση
: Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1
Ταχ.Κώδικας: 32009 - Σχηματάρι
Πληροφορίες : Αδάμ Ιωάννης
Tηλέφωνο
: 22623 51.195
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτική) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2017
Έχοντας υπόψη τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 97& 4 και 97 & 6 Δ.Κ.Κ ( Ν. 3463/2006 ), δημοσιεύουμε πίνακα των θεμάτων,
τα οποία συζητήθηκαν κατά την 16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2017, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 του
μήνα Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό
Κατάστημα της έδρας του Δήμου Τανάγρας, στο Σχηματάρι. Κατά την συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τα εξής θέματα και ελήφθησαν οι
αντίστοιχες αποφάσεις, όπως αναφέρεται παρακάτω:
Α/Α

ΘΕΜΑ

273/2017
(ΕΚΤΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Λήψη απόφασης για την
συμμετοχή του Δήμου
Τανάγρας
στην
εκδήλωση
που
θα
πραγματοποιηθεί
στο
Τάλιν της Εσθονίας στο
πλαίσιο
του
έργου
Europe In Question του
Προγράμματος
Europe
For Citizens

274/2017

Λήψη απόφασης για την

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕIΟΨΗΦΙΑ
Την μετάβαση της Δημοτικής Συμβούλου Καμπιώτου Γεωργίας στο Τάλιν της Εσθονίας για την συμμετοχή
της στην εκδήλωση του έργου Europe in question – EIQ.
Τα έξοδα μετάβασης διαμονής και διατροφής δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Τανάγρας.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ, Θεοδώρου Δημοσθένης διαφωνεί για τους λόγους που αναφέρονται στην
εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1

(ΕΚΤΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

αξιολόγηση των δομών
και των υπαλλήλων του
Δημοσίου

Την μη συναίνεση για την αξιολόγηση που προωθεί το Υπουργείο και η Κυβέρνηση και στηρίζει
τους εργαζόμενους . Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει από ανεξάρτητη αρχή και όχι από τους
προϊσταμένους και τον Δήμαρχο.

275/2017
(ΕΚΤΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Λήψη απόφασης για την
έγκριση
της
αριθμ.
43/2017 απόφασης της
Σχολικής
Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Δήμου
Τανάγρας η οποία αφορά
την «Λήψη απόφασης για
μεταβολές
σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Δήμου
Τανάγρας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

276/2017
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΔΙΑΤΑΞΗ)

Λήψη
απόφασης
για
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΟΨΗΦΙΑ
εκπροσώπηση
του
Δήμου την έκτακτη γενική 1) Να μετάσχει ο Δήμος Τανάγρας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης εταιρείας
«ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.», της οποίας είναι
συνέλευση
της
μέτοχος και η οποία θα συγκληθεί κατά την 19η Οκτωβρίου 2017 και σε περίπτωση μη επίτευξης
ΕΛΙΚΩΝΑΣ
–
απαρτίας, σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Οκτωβρίου 2017 με τα θέματα της
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΕΕ ΟΤΑ
Ημερήσιας Διάταξης που αναφέρονται στην πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
19-10-2017
2) Να εκπροσωπηθεί ο Δήμος κατά τη Συνέλευση αυτή από τον Δήμαρχο Τανάγρας κ. Περγάλια
Βασίλειο και, σε περίπτωση τυχόν κωλύματός του από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σταμάτη
Σπυρίδων τον οποίο ορίζει ως αναπληρωματικό εκπρόσωπο.
3) Ο εκπρόσωπός μας να λάβει το λόγο, να υποβάλει ενστάσεις, αιτήματα και προτάσεις, να ψηφίσει
και, γενικότερα, να ασκήσει εξ ονόματος του Δήμου μας ως μετόχου όλα τα δικαιώματα του κατά
τη Συνέλευση αυτήν κατά την κρίση του.
Ο κ. Δήμαρχος να αναλάβει όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις για την κατά το Νόμο και το

Α) Εγκρίνει την αριθμ. 43/2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Τανάγρας.
Β) Εγκρίνει την προαγωγή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου σε 9/θέσιο από 8/θέσιο και την
διατήρηση της δυναμικότητα των υπολοίπων σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως έχει,
μεταξύ των οποίων και το Δημοτικό Σχολείο και Ν/γείο Σκούρτων
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Καταστατικό συμμετοχή μας στην προαναφερόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ, Θεοδώρου Δημοσθένης διαφωνεί για τους λόγους που αναφέρονται
στην εισήγηση.
277/2017

Λήψη
απόφασης
για
αποδοχή
σύμβασης
δωρεάς της ΤΑΝΑΓΡΑ
ΣΟΛΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για
την εκτέλεση τμήματος
του
έργου
''ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ – ΑΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ''

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την αποδοχή της δωρεάς εκτέλεσης του “Έργου” από την “ ΤΑΝΑΓΡΑ ΣΟΛΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
” σύμφωνα με τα αναγραφόμενα παραπάνω καθώς και σύμφωνα με το Ν. 3669/2008 και το Ν.
4281/2014 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τανάγρας όπως υπογράψει σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του
Δήμου Τανάγρας και του Δωρητή ''ΤΑΝΑΓΡΑ ΣΟΛΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ'' σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα παραπάνω καθώς και σύμφωνα με το Ν. 3669/2008 και το Ν. 4281/2014 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

278/2017
279/2017
280/2017

Λήψη απόφαση για την
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
προμήθεια
δάφνινων
στεφανιών για την Εθνική
εορτή
της
28ης Α. Εγκρίνει την προμήθεια δέκα πέντε (15) δάφνινων στεφανιών, (ένα στεφάνι σε κάθε Τοπικό
Οκτωβρίου και ψήφιση
Διαμέρισμα) για την εορτή της 28ης Οκτωβρίου 2017.
σχετικής πίστωσης
Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.000,00 € με ΦΠΑ 24 % στον ΚΑ: 00.6443 με τίτλο: «Δαπάνες
δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

281/2017

Λήψη απόφασης για την
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
έγκριση της 534/2017
Α. Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 534/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας .
απόφαση
της
Οικονομικής Επιτροπής
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του Δήμου Τανάγρας

Β. Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ”, ποσού 24.800,00 €, με απευθείας ανάθεση, επειδή συντρέχουν
λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης που καθιστούν ανέφικτη την τήρηση των προθεσμιών του ανοικτού
διαγωνισμού.
Γ. Εγκρίνει την άμεση προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ”, ποσού 73.800,00 €.
Ο Δημοτικός Σύμβουλός Κος Θεοδώρου Δημοσθένης διαφωνεί για τους λόγους που αναφέρονται
στην εισήγηση της παρούσης

282/2017

Λήψη απόφασης για την
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
παράταση μίσθωσης του
ακινήτου
για
την Εγκρίνει την παράτασης της 5989/26-7-2001 σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την λειτουργία του 2/θ
στέγαση του 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Οινοφύτων, έως και την 31-12-2017, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.
Νηπιαγωγείου
Οινοφύτων

283/2017

Λήψη απόφασης για την
έγκριση εισόδου – εξόδου
οχημάτων επί αγροτικής
οδού στις εγκαταστάσεις
της
εταιρίας
ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
Α.Ε.
στη θέση ΠΑΤΗΜΑ στη
Δημοτική
Ενότητα
Σχηματαρίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση διαμόρφωσης «Εισόδου-Εξόδου» οχημάτων στην εγκατάσταση της εταιρείας
“ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΕΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Α.Ε.” με πρόσωπο σε αγροτική οδό σύμφωνα με το
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 του Θεοδώρου Τόλια Αρχιτέκτονα Μηχανικού
όπως συμπληρώθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Τανάγρας και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης), υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η διαμόρφωση εισόδου και εξόδου των οχημάτων επί της αγροτικής οδού βόρεια νατολικά του εν
λόγω γηπέδου θα κατασκευασθεί πληρώντας τις προδιαγραφές της απόστασης (ελάχιστη
απαιτούμενη) από την πλησιέστερη συμβολή (ευρισκόμενη στην ίδια πλευρά της οδού με την
εγκατάσταση) ή διασταύρωση οδών.
Η συνολική δόμηση για την ανωτέρω ιδιοκτησία θα είναι 4.812,10μ2 σύμφωνα με τη τεχνική έκθεση
του Θεόδωρου Τόλιου Αρχιτέκτονα Μηχανικού.
Επίσης το πλάτος της εισόδου εξόδου θα είναι ανάλογο με το εύρος κατάληψης του
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αντιπροσωπευτικού οχήματος.
2. Η δημιουργία άλλης εισόδου και εξόδου οχημάτων – κοινού δεν επιτρέπεται και επιβάλλεται να
περιφράξετε με μόνιμη περίφραξη όλο το πρόσωπο της ιδιοκτησίας
σας καθώς επίσης και τις
υπόλοιπες πλευρές του γηπέδου.
3. Να τοποθετηθούν επί της αγροτικής οδού οι κατάλληλες πινακίδες σήμανσης στα σημεία που
απεικονίζονται στο συνημμένο σχέδιο (αρ.σχ.ΑD.01) του Θεοδώρου Τόλιου Αρχιτέκτονα Μηχανικού
όπως συμπληρώθηκαν, διορθώθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.
4. Η παρούσα έγκριση ισχύει για μία τριετία από την ημερομηνία ανάρτησης στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποκλειστικά για την εγκατάσταση του θέματος
5. Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της ανωτέρω οδού ο ιδιοκτήτης
υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει και να προσαρμόσει την είσοδοέξοδο στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από
νέα έγκριση.
6. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται
αναντίρρητα με
ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει και να προσαρμόσει την
είσοδο-έξοδο στα νέα δεδομένα,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.
7. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης όλων των εργασιών μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε
περίπτωση που αλλάξουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της oδού (διαπλάτυνση, ανακατασκευή κλπ), ή
σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, η
παρούσα έγκριση δεν ισχύει
και απαιτείται νέα αίτηση (η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να
υποβληθεί πριν τη λήξη της τριετούς προθεσμίας) για παράταση ισχύος ή για νέα έγκριση, σύμφωνα
με το άρθρο 21, παρ. 1 του Π.Δ. 118/06.
8. Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα
ενδεικνυόμενα μέτρα
προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που
συμβούν αποκλειστική ευθύνη θα
έχουν ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός του.
9. Θα ληφθεί μέριμνα για την απορροή των όμβριων υδάτων της εγκατάστασης με τέτοιο τρόπο ώστε
να μην είναι εις βάρος του οδοστρώματος της αγροτικής οδού.
10. Θα γίνεται με την φροντίδα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ο καθαρισμός και η συντήρηση του
προσώπου του γηπέδου με την δημοτική οδό καθώς και η συντήρηση της σήμανσης που φαίνεται στα
εγκεκριμένα σχέδια.
Ο Δήμος Τανάγρας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της έγκρισης, χωρίς την καταβολή
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οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της
διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου ή προκαλούνται προβλήματα στο οδικό δίκτυο, λόγω της εισόδουεξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση.
Επίσης κατά περίπτωση και όταν αυτό απαιτείται θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
παρακάτω παράγραφος:
Σύμφωνα με τη παρ.10 του άρθρου 39 του Β.Δ. 465/1970 όπως αυτό προστέθηκε με τη παρ.5
του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2006 ΦΕΚ 119/19-6-2006 “ Για όλες τις εγκαταστάσεις που
ιδρύονται στο Δημοτικό - Κοινοτικό οδικό δίκτυο, επιβάλλεται ο έλεγχος για την έγκριση ή μη
εισόδου – εξόδου οχημάτων. Η αρμόδια για τη συντήρηση της κύριας οδού Υπηρεσία, στην
οποία συμβάλει το δημοτικό-κοινοτικό δίκτυο ,υποχρεούται να ελέγξει τη συμβολή ως προς
την κυκλοφοριακή ικανότητα και την ορατότητα και να επιβάλλει στον ενδιαφερόμενο
πρόσθετα μέτρα βελτίωσης των συνθηκών συμβολής.”
Η παρούσα έγκριση δεν αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της
εγκατάστασης από οποιαδήποτε υπηρεσία.
Η υπηρεσία η οποία θα εκδώσει στο μέλλον την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης θα πρέπει σαν
απαραίτητο δικαιολογητικό να συμπεριλάβει την απαιτούμενη βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου για την καλή κατασκευή της εισόδου-εξόδου οχημάτων επί της αγροτικής οδού
(Άρθρο 32 Β.Δ. 465/70, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06).
284/2017

Λήψη απόφασης για την
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
κοπή
και
κλάδεμα
δέντρων με βάση το απο
α) Την κοπή του πεύκου, που φύεται στο πεζοδρόμιο της οδού Κοσμά Αιτωλού 2 στο Σχηματάρι,
1-9-2017 πρακτικό της για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πεζών και των διερχόμενων
Επιτροπής
εξέτασης οχημάτων.
κοπής δέντρων
β) Την κοπή της κουκουναριάς που βρίσκεται στην οδό Νικία 23 έξω ακριβώς από την οικία του κ.
Αντωνάκου.
γ) Την κοπή του πεύκο επί της οδού Κορίνης 42 προς αποφυγή ατυχημάτων σε διερχομένα
οχήματα, παρακείμενες ιδιοκτησίες ή πεζούς από τυχόν πτώση του, λόγω της εκκεντρότητας που
παρατηρείται.
δ) Την κοπή πεύκου που φύεται στον κοινόχρηστο χώρο δίπλα από τη στάση του ΚΤΕΛ στην οδό
Τανάγρας.
προς αποφυγή τυχόν ατυχημάτων από πιθανή πτώση λόγω εκκεντρότητας και
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συσσώρευσης του βάρους προς μία πλευρά.
ε) Το κλάδεμα των δέντρων για την διευκόλυνση της πρόσβασης στο οικόπεδο της κας Χαρίση.
στ) Την κοπή του πεύκου που φύεται επί του οδοστρώματος της οδού Αύρας και Μάνης
(Σαθραπόλεως) στο Δήλεσι, προς αποφυγή ατυχημάτων σε διερχόμενα οχήματα ή πεζούς από τυχόν
πτώση του. Έχει δοθεί σχετική έγκριση από το Δασαρχείο Θήβας ως αρμόδια υπηρεσία, διότι το
δέντρο φύεται σε εκτός σχεδίου περιοχή.
ζ) Το κλάδεμα των χαμηλών κλαριών των πεύκων που φύονται έξω από την εταιρεία Σ.
ΣΚΛΑΒΟΣ ΑΒΕΕ για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων.
η) Την κοπή του ευκάλυπτου που φύεται στο παρκάκι μεταξύ των οδών Ιονίων Νήσων και Κρήτης
και έχει ξεραθεί, για λόγους ασφαλείας, αλλά και για αισθητικούς λόγους.
θ) Το αυστηρό κλάδεμα για μείωση του ύψος της λεύκας που φύεται απέναντι από το άγαλμα
«ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΠΕΣΙΡΗ» στην Τανάγρα, προς αποφυγή ατυχημάτων.
ι) Το κλάδεμα των δέντρων καθ΄υπόδειξης του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Τανάγρας.
κ) Το κλάδεμα του πεύκου που φύεται επί της Οδού Μάνου Κατράκη στο Δήλεσι.

Μειοψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Στρατή-Πινήτα Ευγενία, για τους λόγους που αναφέρονται στο
σκεπτικό της παρούσης.
285/2017

Λήψη απόφασης για την
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
επικαιροποίηση
της
μελέτης για το έργο: α) Εγκρίνει την επικαιροποιημένη μελέτη του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΣ
''Διαμόρφωση
χώρου ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ»
στις κερκίδες του σταδίου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ'' β) Το έργο θα εκτελεστεί με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και
υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2.(α) του Ν.4412/2016 με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του
προϋπολογισμού.
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Λήψη
απόφασης
για
δέσμευση ένταξης του
έργου – πράξης με τίτλο:
“Αγροτική οδοποιϊα στη
θέση
«Λούτσα»
Τ.Κ.
Ασωπίας''
στο
επιχειρησιακό
πρόγραμμα
2015-2020
του Δήμου Τανάγρας
Λήψη
απόφασης
για
δέσμευση ένταξης του
έργου – πράξης με τίτλο:
“Αποκατάσταση
οδού
Ασωπίας Κλειδί'' στο
επιχειρησιακό
πρόγραμμα
2015-2020
του Δήμου Τανάγρας
Λήψη
απόφασης
για
δέσμευση ένταξης του
έργου – πράξης με τίτλο:
“Αγροτική οδοποιϊα στη
θέση “Τσατσαρι” Τ.Κ.
Ασωπίας''
στο
επιχειρησιακό
πρόγραμμα
2015-2020
του Δήμου Τανάγρας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δεσμεύεται για την ένταξη του έργου – πράξη με τίτλο: 'Αγροτική οδοποιϊα στη θέση
Λούτσα Τ.Κ. Ασωπίας'' στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2020 του Δήμου Τανάγρας στον
άξονα προτεραιότητας “Φυσικό περιβάλλον – Τεχνικές Υποδομές” στο μέτρο παρεμβάσεων 1.3.6.3
Συντήρηση αναβάθμιση οδικού δικτύου και μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας με τίτλο “Συντήρηση
αγροτικής οδοποιία”

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δεσμεύεται για την ένταξη του έργου – πράξη με τίτλο: 'Αποκατάσταση οδού Ασωπίας
Κλειδί'' στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2020 του Δήμου Τανάγρας στον άξονα
προτεραιότητας “Φυσικό περιβάλλον – Τεχνικές Υποδομές” στο μέτρο παρεμβάσεων 1.3.6.3
Συντήρηση αναβάθμιση οδικού δικτύου και μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας με τίτλο “Συντήρηση
αγροτικής οδοποιίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δεσμεύεται για την ένταξη του έργου – πράξη με τίτλο: 'Αγροτική οδοποιϊα στη θέση
“Τσάτσαρι” Τ.Κ. Ασωπίας'' στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2020 του Δήμου Τανάγρας
στον άξονα προτεραιότητας “Φυσικό περιβάλλον – Τεχνικές Υποδομές” στο μέτρο παρεμβάσεων
1.3.6.3 Συντήρηση αναβάθμιση οδικού δικτύου και μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας με τίτλο
“Συντήρηση αγροτικής οδοποιία”

Ο Πρακτικογράφος
Αδάμ Ιωάννης
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