
       

 

                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Tαχ. Δ/νση: Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1
Ταχ. Κώδικας: 32009-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
Τηλ. : 22623-51110-51111

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1) Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

     2) Προς  τον κ. Δήμαρχο. 
     3) Προς τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
     4) Προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.Έδρες τους

         Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας
προσκαλούμε να παρευρεθείτε  κατά την 1η συνεδρίαση  (τακτική)  του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος
2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις  21 του μήνα  Ιανουαρίου   του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και
ώρα  19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο  Δημαρχιακό Κατάστημα της
έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα
της ημερήσιας διάταξης: 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩ-
ΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ.

2. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2014

3. Λήψη απόφασης για την  έγκριση του ισολογισμού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ  ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ.

4. Λήψη απόφασης  περί καθορισμού είδους συναλλαγών που θα πραγματοποιούνται με τα πι-
στωτικά ιδρύματα που έχουν επιλεγεί και των προσώπων που θα  ενεργούν αυτές.

5. Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ'αριθμ. 345/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
σχετικά  με την σύσταση επιτροπής για την ανάδειξη- αξιοποίηση του αρχαίου θεάτρου Τανάγρας.

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης, για τις τοπικές εορτές των Πολιούχων των Τοπικών και Δη-
μοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Τανάγρας, για το  έτος 2016.

7. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 16.295,52 €, το οποίο αφορά ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥ-
ΣΙΑΣ.

9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 447876,6 € το οποίο αφορά  επιχορήγηση για την εξόφληση
των πάσης φύσεως οφειλών του Ελλην. Δημοσίου.

10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 8.357,80 €, το οποίο αφορά επιχορήγηση για ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 13.869,16 €, το οποίο αφορά ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

12. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 1.000,28 €  το οποίο αφορά ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ.

13. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 120.312,50 € , το οποίο αφορά ΣΑΤΑ 2015 (8η – 9η -10η
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-11η και 12η δόση).

14. Λήψη απόφασης για την παράδοση πινακίδων των ακινητοποιημένων αυτοκινήτων του Δήμου.

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθμ. 2/2016 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Τ., η οποία αφορά “Τροπο-
ποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων 2016 της ΔΗ.Κ.Ε.Τ.”

 Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Βουγέσης  Γεώργιος
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