
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Ταχ. ΔΙνση: Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1

Ταχ. Κώδικας: 32009-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

Τηλ. : 22623-51195

Email: g.adam@tanagra.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1) Προς τα Μέλη του Δηµοτικού Συ µβουλίου.

2) Προς τον κ. Δήμαρχο.

3) Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων.

4) Προς τους Εκπροσώπους των Κοινοτήτων. Έδρες τους

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του N. 3852:2010 ( ΦΕΚ 8717-65-20… ), σας

προσκαλούμε στην 11'1 συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2020. η οποία θα

πραγµατοποιηθεί στις 9 TOU µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. ως

12:00 µ.µ. δια περιφοράς. µε βάση τις 18318f13-3-2020 και 40!20930!31-3-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ.

Παρακαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου . το αργότερο την ανωτέρω ώρα να

ενημερώσουν για τις απόψεις τους σχετικά με τα θέματα και να ψηφίσουν αποστέλλοντας έγγραφο

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλέφωνο. για τα παρακάτω θέματα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την αποτροπή εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας στα Δερβενοχώρια.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί οδού που ανήκει στο δημοτικό

οδικό δίκτυο στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας "Κ.Σ|ΑΜ|ΔΗΣ" στη θέση “NTAMAPI ή

ΣΠΗΛΙΑ" της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων του Λήμου Τανάγρας.

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ επί οδού που ανήκει στο

δημοτικό οδικό δίκτυο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΖΑΚΑ

EDUART" στη θέση "ΛΑΚΑ NTPETKA" της Τοπικής Κοινότητας Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας

4. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια µε τίτλο

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εντοπισμού διαρροών, ελέγχου ποιότητας και μείωσης του μι"…

τιµολογούμενου νερού στο Δήμο Τανάγρας»

5. Λήψη απόφασης για υδροδότηση της βιοτεχνία Π.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση της 18512020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρα;

που αφορά την 7ης τροποποίηση του προύπολογισμού έτους 2020

7. Λήψη απόφασης για έγκριση της 205f2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρα;

που αφορά την 8ης τροποποίηση του προύπολογιομού έτους 2020

8. Λήψη απόφασης για έγκριση της 2132'2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρα-;

που αφορά την 9ης τροποποίηση του προύττολογισμού έτους 2020
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10.

Η.

12.

13.

Λήψη απόφασης για σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες του Δήμου Τανάγρας.

Λήψη απόφασης για ορισμό µελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του άρθρου 186 του νόμου

3463:2006

Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού που αφορά την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που
προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονο'ι'ού

Λήψη απόφασης για αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης της Ενωσης Δήμων Ελλάδας µε σκοπό την
προµήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό

Λήψη απόφασης αποδοχή και κατανομή Γ' επιχορήγησης έτους 2020 από ΚΑΠ για έξοδα λειτουργικών

δαπανών των σχολείον

μ.… κ΄!

. - r: …το ικου υµβουλίου
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