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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 ππφςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 ( ΦΔΚ 87/7-6-2010 ), ζαο 
πξνζθαινχκε λα παξεπξεζείηε θαηά ηελ 22η ζπλεδξίαζε (ηακηική) ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα 
ην έηνο 2017, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 13η ηνπ κήλα Γεκεμβπίος ηνπ έηνπο 2017, εκέξα 
Σεηάπηη θαη ψξα 7:30 μ.μ. ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην 
Γεκαξρηαθφ Καηάζηεκα ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ, ζην ρεκαηάξη, γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα πάξνπκε 
απφθαζε γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 

1. Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε εηζφδνπ-εμφδνπ νρεκάησλ επί δεκνηηθήο νδνχ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΥΑΡΣΑ Α.Δ.» 

2. Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε εηζφδνπ-εμφδνπ νρεκάησλ επί αγξνηηθήο νδνχ ζηελ 
πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΒΙΟΚΡΑΜ Α.Δ.» 

3. Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε εηζφδνπ-εμφδνπ νρεκάησλ επί αγξνηηθήο νδνχ ζηελ 
πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΔΙΑ ΒΟΙΧΣΙΑ 
ΑΒΔΔ» 

4. Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε εηζφδνπ-εμφδνπ νρεκάησλ επί δεκνηηθήο νδνχ ζηελ ηδηνθηεζία 
ηεο Παξαζθεπήο Γθίθα. 

5. Λήςε απφθαζεο γηα ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο  γηα ην έξγν κε ηίηιν:  
«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ Γ.Γ. ΚΟΤΡΣΧΝ (Φάζε Β)» 

6. Λήςε απφθαζεο γηα ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο  γηα ην έξγν κε ηίηιν:  
«ΔΠΔΚΣΑΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΟΜΒΡΙΧΝ ΤΓΑΣΧΝ Γ.Δ. ΟΙΝΟΦΤΣΧΝ» 

7. Λήςε απφθαζεο γηα ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ 
έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή πνδειαηνδξφκνπ ζην Γήιεζη» 

8. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΑΤΛΔΙΟΤ ΥΧΡΟΤ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΟΙΝΟΦΤΣΧΝ» 

9. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηψλ  ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΑΘΛΗΣΙΚΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ Γ.Κ. ΥΗΜΑΣΑΡΙΟΤ & Γ.Κ. ΟΙΝΟΦΤΣΧΝ ΓΗΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ ΓΙΑ 
ΣΟ ΔΣΟ 2018, ιφγσ αδπλακίαο εθηέιεζεο κε ίδηα κέζα 

10. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηψλ  ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΓΗΛΔΙΟΤ, ιφγσ αδπλακίαο εθηέιεζεο κε ίδηα κέζα 

11. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έθδνζε ζεηηθήο γλσκνδφηεζεο γηα ηελ Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε ηνπ 
Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ Δηδηθνχ Σχπνπ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο Οηλνθχησλ. 

12. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε θαη παξαιαβή ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε 
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ίδξπζεο λένπ θνηκεηεξίνπ ζηα Οηλφθπηα ηνπ Γ. Σαλάγξαο». 

13. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο γηα ην έξγν κε ηίηιν: 
''Βειηίσζε – αλαθαηαζθεπή νδνχ πξφζβαζεο πξνο ην Κέληξν Γεξνληνινγίαο ζην Γήιεζη 
Βνησηίαο ”. 

14. Λήςε απφθαζεο γηα ηε ζχλδεζε ηεο εηαηξείαο COCA COLA 3E A.E. κε ηνλ θεληξηθφ αγσγφ 



ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

15. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή θαη θαηαλνκή πνζνχ 378.521,90 €, ην νπνίν αθνξά 
ΣΑΚΣΙΚΗ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ Ι΄ & ΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 2017. 

16. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή θαη θαηαλνκή πνζνχ 46.860,00 €, ην νπνίν αθνξά 
ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΥΟΛΔΙΧΝ Γ’ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 2017. 

17. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή πνζνχ 16.595,86 €, ην νπνίν αθνξά ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 
ΑΦΑΛΙΣΙΚΧΝ ΔΙΦΟΡΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΟΙΝΧΦΔΛΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ Δ 
ΓΗΜΟΤ ΑΠΟ ΟΑΔΓ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΗΝΔ ΑΤΓΟΤΣΟ & ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2017. 

18. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή πνζνχ 22.939,99 €, ην νπνίν αθνξά ΠΡΟΣΙΜΑ ΚΟΚ 
ΑΤΓΟΤΣΟΤ – ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ – ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2017. 

19. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή πνζνχ 100.267,66 €, ην νπνίν αθνξά ηελ θαηαβνιή 
πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ – ΟΚΣΧΒΡΙΙΟΤ 2017. 

20. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή πνζνχ 96.250,00 €, ην νπνίν αθνξά ΑΣΑ 2017 (3ε –6ε 
δφζε) 

21. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή πνζνχ 92.500,00 €, ην νπνίν αθνξά θαηαλνκή πφξσλ 
πνπ ζα δηαηεζνχλ απφ ην Π.Γ.Δ. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ζπληήξεζεο αγξνηηθήο 
νδνπντίαο. 

22. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αξηζκ. 696/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
επηηξνπήο ε νπνία αθνξά ηελ «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην δεκνηηθφ 
ζπκβνχιην ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ έηνπο 2017». 

23. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αξηζκ. 191/2017 απφθαζεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.ΑΠ.Η. 
ΠΑΙΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ – ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΧΓΔΙΟ ΓΗΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» ε νπνία αθνξά ηελ 
«Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έθηε (6ε) αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ 
Σαλάγξαο, έηνπο 2017». 

24. Λήςε απφθαζεο γηα παξάηαζε ζχκβαζεο κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 
2/ζέζηνπ νινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ Οηλνθχησλ. 

 
 

     Ο Ππόεδπορ Γημοηικού ςμβοςλίος 
       
 
 
                                                                    Κοςποςηόρ Μισαήλ 


