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ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (21/2018)
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Ορχομενός) την 27ην του μηνός
Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1Ο:

Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης
αγροτικής οδοποιίας στην αναδασμωτέα περιοχή του Δήμου Ορχομενού», και κατάρτιση όρων
δημοπρασίας.

Θέμα 2Ο:

Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση πρόσβασης αγροτικής
οδοποιίας στην αναδασμωτέα περιοχή του Δήμου Ορχομενού».

Θέμα 3Ο:

Περί Έγκρισης 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για επιλογή προσωρινού αναδόχου του
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΚ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»

Θέμα 4Ο:

Περί συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής συνοπτικών διαγωνισμών έργων του Δήμου
Ορχομενού για το έτος 2018

Θέμα 5Ο:

Περί απευθείας ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων υπόγειου αγωγού άρδευσης
κλειστού τύπου σε Τ.Κ. Διονύσου» προϋπολογισμού δαπάνης 12.334,90€.

Θέμα 6ο:

Ορισμός δικηγόρου για εξέταση της υπ΄αριθμ.332/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς
(Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).

Θέμα 7Ο:

Περί καθορισμού τελών ύδρευσης Δήμου Ορχομενού για το έτος 2019.

Θέμα 8Ο:

Περί καθορισμού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019.

Θέμα 9Ο:

Περί καθορισμού τελών άρδευσης Δήμου Ορχομενού για το έτος 2019.

Θέμα 10Ο:

Περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019.

Θέμα 11Ο:

Περί καθορισμού τιμών οικοπέδων και κτισμάτων (για τα εντός, εκτός σχεδίου ορίων των
οικισμών ακίνητα του Δήμου Ορχομενού )έτους 2019, καθορισμού συντελεστή οικοπέδων έτους
2019 και καθορισμού συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) έτους 2019.

Θέμα 12ο:

Περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2019.

Θέμα 13Ο:

Περί καθορισμού των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του
ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής
επικοινωνίας ,σύμφωνα με τον Ν.3431/2006 και τον με αριθμ.528/075/2009 Κανονισμό της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
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