
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  Σχηματάρι: 23-6-2017
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αρ. Πρωτ. : 10429

Tαχ. Δ/νση: Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1
Ταχ. Κώδικας: 32009-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
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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 8η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το
έτος 2017, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 του μήνα Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη 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  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων   για  την
τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της  βιομηχανίας ALUMINCO ABEE

2. Λήψη  απόφασης  για  την  παραλαβή  του  έργου:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΤΑ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ
ΧΑΔΑ ΔΗΜΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ & ΤΑΝΑΓΡΑΣ και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή του
πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής.

3. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της μελέτης για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΜΑΤΟΣ

4. Λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  της  μελέτης  και  του  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου:
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ.

5. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του  έργου:  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΓΗΠΕΔΩΝ  ΔΕ  ΤΑΝΑΓΡΑΣ  ΓΙΑ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

6. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ.

7. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

8. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΝΑΓΡΑ.

9. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου για την Πράξη Μελέτες για την Ολοκληρωμένη
Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων Περιοχής Ασωπού της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Υ.Μ. ΠΕΡ. Α.Α.

10. Λήψη  απόφασης  για  την  απευθείας  ανάθεση  εργασιών   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια
μέσα.

11. Λήψη  απόφασης  για  την  απευθείας  ανάθεση  εργασιών   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια
μέσα.

12. Λήψη απόφασης  για  την   έγκριση  εισόδου-εξόδου  οχημάτων επί  αγροτικής  οδού  στην
ιδιοκτησία του Παπακωνσταντίνου Ιωάννη,  στην θέση ΤΡΑΝΤΖΕΡΑ  στη Τ.Κ. Άρματος.

13. Λήψη  απόφασης  για  την   έγκριση  εισόδου-εξόδου  οχημάτων  επί  αγροτικής  οδού  στις
εγκαταστάσεις  της  εταιρείας  ΠΛΑΣΤΕΚΑ ΑΒΕΕ,   στην  θέση  ΛΑΚΚΑ ΠΑΠΠΑ  στη  Δ.Κ.
Οινοφύτων.

14. Λήψη απόφασης  για  την   έγκριση  εισόδου-εξόδου  οχημάτων επί  αγροτικής  οδού  στην
υφιστάμενη  εγκατάσταση  του  Αθλητικού  Συλλόγου  Οινοφύτων  ΚΑΠΕΤΑΝ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΠΗΣ,   στην θέση ΑΜΠΕΛΙΑ  στη Δ.Κ. Οινοφύτων.

15. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης δημοτικής συγκοινωνίας Δήμου



Τανάγρας στην ΚΤΕΛ Α.Ε. (ΘΗΒΩΝ).
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής

του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΜΑΤΟΣ
17. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, και καθορισμός του

τρόπου εκτέλεσης.
18. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, και καθορισμός του τρόπου

εκτέλεσης.
19. Λήψη  απόφασης  για  την  προμήθεια  ΧΗΜΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ,  και  καθορισμός  του  τρόπου

εκτέλεσης.
20. Λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
21. Λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  ΧΗΜΙΚΕΣ  ΚΑΙ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ
22. Λήψη απόφασης για τον Ορισμό της  επιτροπής εκτίμησης κινητών πραγμάτων .
23. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 
24. Λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  της  αριθμ.  336/2017  απόφασης  της  Οικονομικής

επιτροπής η οποία αφορά: “Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του προϋπολογισμού
έτους 2017.

25. Λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  της  αριθμ.  357/2017  απόφασης  της  Οικονομικής
επιτροπής η οποία αφορά: “Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του προϋπολογισμού
έτους 2017.

26. Λήψη  απόφασης  για  την  παράταση  μίσθωση  ακινήτου  για  την  στέγαση  του  2/θεσιου
Νηπιαγωγείου Οινοφύτων.

27. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της ΔΗ.Κ.Ε.Τ.
28. Λήψη απόφασης για την αποδοχή  ποσού 18.066,49 € το οποίο αφορά ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ.
29. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 189.260,95 € το οποίο αφορά την

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017.
30. Λήψη  απόφασης  για  την  διακοπή  παροχής  ύδρευσης  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  4/2017

απόφαση της Επιτροπής ύδρευσης.
31. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής

του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΔΙ.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Κουρουτός Μιχαήλ


