
    

   

 

                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                  Σχηματάρι: 8-9-2016
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ.  : 12633
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 12η συνεδρίαση  (τακτική)  του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος
2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις  12 του μήνα  Σεπτεμβρίου   του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα  και
ώρα  20:00 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 της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρίας   MARIS
POLYMERS A.E., που εδρεύει στην Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΓΗΠΕΔΟΥ 5*5 ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ»  

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και  οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 2014» 

5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστή πληροφοριακού συστήματος Ο.Σ.Δ.Ε.

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑ-
ΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΒΙΟΚΥΤ

9. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου:  «ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ
ΒΑΦΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ»

10. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ»

11. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου:   «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙ-
ΪΑ Δ.Ε. ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ»
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12. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση των αποφάσεων παραχώρησης προς χρήση δυο απορριμμα-
τοφόρων στον Δ.Τανάγρας από τον Π.ΦΟΔΣΑ.

13.Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθμ. 476/2016 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής η οποία
αφορά την «Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο τροποποίησης του προ-
ϋπολογισμού του δήμου έτους 2016»

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθμ. 451/2016 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής η οποία
αφορά την «Λήψη απόφασης για την σύνταξη της έκθεσης του προϋπολογισμού του Β΄ τριμήνου  του
έτους 2016»

15.Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθμ. 105/2016 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
«Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»  με θέμα: Περί λήψης
απόφασης για την σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β΄ τριμήνου του έτους
2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας.

16.Λήψη απόφασης για την έγκριση των  αριθμ. 107/2016  και 108/2016 αποφάσεων του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» με
θέμα τον προέλεγχο  του απολογισμού και του ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας των ετών
2011 και 2012.

17. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 44,64 € το οποίο αφορά επιχορήγηση για το πρόγραμμα κοι-
νωφελούς χαρακτήρα από ΟΑΕΔ μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

18. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού  24.992,76 €, το οποίο αφορά ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ.

19. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 310.741,46 €, το οποίο αφορά ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Η'
& Ζ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2016.

20. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 42.270,00 €, το οποίο αφορά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Γ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ)

21. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 39.500,00 €, το οποίο αφορά επιχορήγηση για
την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

22. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 72.187,50 €, το οποίο αφορά ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΤΑ 2016
(2η-3η-4η δόση).

23. Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζεται το Νηπιαγωγείο Οινο-
φύτων.

24. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης για την πρόσκληση με κωδικό 19, Α/Α ΟΠΣ 1599, ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΚΤ” με
τίτλο ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.

25. Λήψη απόφασης επί ενστάσεων πολιτών για διαγραφές σε λογαριασμούς ύδρευσης. (1/2016 απόφαση
επιτροπής Ύδρευσης)

26. Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου για στέγαση αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και
εκδηλώσεων

 Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Βουγέσης  Γεώργιος
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