
       

 

                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                  Σχηματάρι: 31-3-2017
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                                Αρ. Πρωτ.  : 4785
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 5η συνεδρίαση  (τακτική)  του Δημοτικού
Συμβουλίου για το έτος 2017, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις   6 του μήνα  Απριλίου   του
έτους  2017, ημέρα  Πέμπτη και  ώρα  19:30 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 και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΑΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΩΠΙΑΣ ΚΛΕΙΔΙ

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΑΣΦΑΛ-
ΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ.

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΔΙΑΜΟΡ-
ΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΔΙΑΜΟΡ-
ΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΝΟΗΣ.

5. Λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  του  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  και  του  1ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΟΙΝΟΦΥ-
ΤΩΝ

6. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας για  το έργο:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

7. Λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  του  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  και  του  1ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ.

8. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας για  το έργο:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ.

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου  οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκα-
ταστάσεις  της εταιρείας BUSE HELLAS, στην θέση ΠΑΤΗΜΑ της Δ.Κ. Σχηματαρίου.

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου  οχημάτων επί δημοτικής  οδού στις
εγκαταστάσεις  της εταιρείας GSA-METALTECH  ΣΟΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΟΦΟΣ ΑΝΑΣΤΑ-



ΣΙΟΣ Ο.Ε., στην θέση ΚΟΠΡΙΣΙΑ ή ΜΑΚΡΥΝΑΡΙ  της Δ.Κ. Οινοφύτων.

11. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ τρίμηνης διάρ-
κειας στην Δ/νση Καθαριότητας

12.  Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθμ. 163/2017 απόφασης της Οικονομικής
επιτροπής η οποία αφορά την «Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το δημοτικό
συμβούλιο τροποποίησης του προϋπολογισμού του δήμου έτους 2017».

13.Λήψη απόφασης για το πρόγραμμα Δακοκτονίας 2017

14.Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων στο Σ.Τ.Ο.

15.Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του μέλους Κατσιφή Αναστασία στην Επι-
τροπή Ελέγχου Λαϊκών Αγορών.

16.Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση της γραμματέα της επιτροπής Συμβιβαστι-
κής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών  Κατσιφή Αναστασίας.

17.Λήψη απόφασης για την έγκριση της προμήθειας τεσσάρων αγροτικών αυτοκινήτων

18.Λήψη απόφασης για την έγκριση της προμήθειας ασφάλτου έτους 2017

19.Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής  παραλαβής του αντικειμένου
δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017 βάσει του Ν.
4412/2016.

20.  Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλα-
βής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/2016

21.Λήψη απόφασης για τον ορισμό  των μελών της επιτροπής εκτίμησης για  την μί-
σθωση χώρου για στέγαση αθλητικών ,πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσε-
ων  στο Δήλεσι.

22.Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού 106,77 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν

23.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 94.970,39 €, το οποίο αφορά την καταβο-
λή προνοιακών επιδομάτων ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2017.

24.Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 155.870,73 €, το οποίο αφο-
ρά ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017.

25.Λήψη απόφασης επί ενστάσεων, για την διαγραφή – διόρθωση λογαριασμών ύδρευ-
σης-αποχέτευσης (1-2017 Απόφαση Επιτροπής Ύδρευσης)

26.Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας.

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Κουρουτός Μιχαήλ
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