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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   χηματάρι,  1 Νοεμβρίου 2019 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ    

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

 

1. Αλαζηαζίνπ Ισάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ   

2. Γθίλεο Ισάλλεο ηνπ ηαύξνπ 

3. Γξηρνύηεο Γηνκήδεο ηνπ Γεσξγίνπ 

4. Κόθθαιεο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ  

5. ηακπάλεο Πεξηθιήο ηνπ Γεσξγίνπ 

6. ηακάηεο ππξίδσλ ηνπ Αλαζηαζίνπ 

 

αο θαιώ ζηελ 31
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, πνπ ζα γίλεη ζην ρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 6ε Ννεκβξίνπ 

2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:30, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα εμήο 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο: 

 

1. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνύ- ηζνινγηζκνύ έηνπο 

2018 ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ΚΑΠΗ-ΠΑΙΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ-ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΩΓΔΙΟ  

ΓΗΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ». 

2. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 54/2019 απόθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ – 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΩΓΔΙΟ ΓΗΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» κε ζέκα: «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ ζύληαμε ηεο έθζεζεο εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Α' ηξηκήλνπ 

ηνπ έηνπο 2019». 

3. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 55/2019 απόθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ – 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΩΓΔΙΟ ΓΗΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» κε ζέκα: «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ ζύληαμε ηεο έθζεζεο εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Β' ηξηκήλνπ 

ηνπ έηνπο 2019». 

4. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 49/2019 απόθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ – 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΩΓΔΙΟ ΓΗΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» κε ζέκα: «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ ζύληαμε ηεο έθζεζεο εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γ' ηξηκήλνπ 

ηνπ έηνπο 2019». 

5. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή  κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 

197/2019 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ληβαδεηάο». 

6. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ είζπξαμεο εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ειέγρνπ από ην ΚΣΔΟ νρεκάησλ 

ηνπ Γήκνπ καο. 

7. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ΙΙ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κε α/α ΔΗΓΗ 

81523 γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Καηαζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ ζηηο Γ.ε. ρεκαηαξίνπ, 

Οηλνθύησλ, Σαλάγξαο θαη Γειεζίνπ». 

8. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ Ι δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ηνπ πξαθηηθνύ ΙΙ αμηνιόγεζεο 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, κε α/α 
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ΔΗΓΗ 78676, γηα ηελ εθηέιεζε ηε πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

αζθάιηνπ» 

9. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ηελ 

επηβνιή αληαπνδνηηθώλ ηειώλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο γηα ην έηνο 2020. 

10. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ηελ 

επηβνιή αληαπνδνηηθώλ ηειώλ (θαζαξηόηεηαο - ειεθηξνθσηηζκνύ 

πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο, ζπγθνηλσληαθνύ ηέινπο) γηα ην έηνο 2020». 

11. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ηελ 

επηβνιή δεκνηηθνύ θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ γηα ην έηνο 2020. 

12. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ηηκώλ νηθνπέδσλ θαη θηηζκάησλ (γηα ηα εληόο, εθηόο ζρεδίνπ νξίσλ 

ησλ νηθηζκώλ αθίλεηα) ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο έηνπο 2020 θαη ηνλ θαζνξηζκό ηνπ 

ζπληειεζηή ηέινπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (Σ.Α.Π.) έηνπο 2020».  

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

              & ΓΗΜΑΡΧΟ 

 

        

                ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 
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