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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 5η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το
έτος 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 του μήνα Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη
και  ώρα  7:00  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   γνωμοδότησης  πολεοδομικής οργάνωσης του  επιχειρηματικού
πάρκου ειδικού τύπου εφοδιαστικής αλυσίδας οινοφύτων

2. Λήψη απόφασης αριθμό αδειών εγκατάστασης και χρήσης οίκων ανοχής στην περιφέρεια
του Δήμου Τανάγρας. 

3. Λήψη  απόφασης   για  έγκριση  1ου  ΑΠΕ του  έργου  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  Π.Χ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΛΕΣΙΟΥ

4. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Κατασκευή Παιδικής
Χαράς κεντρικής πλατείας Δηλεσίου. 

5. Λήψη  απόφασης  για  αδυναμία  εκτέλεσης  εργασιών  με  ιδια  μέσα  για  την  εργασία
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΤΑΜΩΝ.

6. Λήψη  απόφασης  για  αδυναμία  εκτέλεσης  εργασιών  με  ιδια  μέσα  για  την  εργασία
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ.

7. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  εισόδου-εξόδου  οχημάτων  επί  δημοτικής  οδού  στις
υπάρχουσες εγκαταστάσεις της εταιρείας «INUEVO A.E

8. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  εισόδου-εξόδου  οχημάτων  επί  αγροτικής  οδού  στις
υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας ΔΙΓΕΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

9. Λήψη απόφασης για έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών  του
Δήμου Τανάγρας στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων,

10.Λήψη  απόφασης  για  αποδοχή  χρηματοδότησης  της  Πρόσκλησης  Ι  του  Προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

11. Λήψη  απόφασης  για  αδυναμία  εκτέλεσης  εργασιών  με  ιδια  μέσα  για  τις  εργασίες
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ

12.Λήψη  απόφασης  για  αδυναμία  εκτέλεσης  εργασιών  με  ιδια  μέσα  για  τις  εργασίες
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

13.Λήψη  απόφασης  για   αδυναμία  εκτέλεσης  εργασιών  με  ιδια  μέσα  για  τις  εργασίες
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

14.Λήψη  απόφασης  για  αδυναμία  εκτέλεσης  εργασιών  με  ιδια  μέσα  για  τις  εργασίες
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

15.Λήψη  απόφασης  για  αποδοχή  χρηματοδότησης  της  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΙΙ  του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων &
αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» 

16. Λήψη απόφασης για υδροδότηση της εταιρίας “ΑΓΡΟΚΗΜΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ  Α.Ε.”
17. Λήψη απόφασης για υδροδότηση της εταιρίας “ΣΤΡΑΓΑΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.”
18.Λήψη απόφασης για  υδροδότηση της εταιρίας “HARTSAS S.A. “
19.Λήψη  απόφασης  για  συμμετοχή  του  Δήμου  Τανάγρας  στην  εκδήλωση  που  θα

πραγματοποιηθεί  στο Zejtun ( Μάλτα)  στις 19-20  Απριλίου 2018 στο πλαίσιο του έργου



«Europe In Question» του Προγράμματος «Europe for Citizens»
20.Λήψη  απόφασης  για  εξουσιοδότηση  της  Π.Ε.Δ.  Στερεάς  Ελλάδας  για  την  επίλυση  του

προβλήματος  της  μη  κάλυψης  με  τηλεοπτικό  σήμα  όλων  των  περιοχών  του  Δήμου
Τανάγρας. 

21.Λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπών ανα Δήμο , για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του
άρθρου 36  του  Ν. 4508/2017.

22.Λήψη απόφασης για έγκριση της 173/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την 3η
Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018

23.Λήψη απόφασης για έγκριση της 189/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την 4η
Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018

24.Λήψη απόφασης για  ορισμό μελών επιτροπής του άρθρου 186 του νόμου 3463/2006
25.Λήψη  απόφασης για έγκριση  ετήσιας τακτικής  επιχορήγησης του  ΝΠΔΔ από τον Δήμο

ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ 100.000,00.
26.Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  της  49/2018  απόφασης  για  την  (2η)  αναμόρφωση  του

προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ  Δήμου Τανάγρας, έτους 2018.
27.Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής καθορισμού και  ελέγχου παραχωρούμενων

κοινόχρηστων χώρων
28.Λήψη απόφασης για διαγραφές χρηματικών ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντα.
29.Λήψη απόφασης για έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων του Μαρίνη Ιωάννη

ποσού 87,00 €
30.Λήψη απόφασης  για  έγκριση επιστροφής  αχρεωστήτως  εισπραχθέντος  ποσού  999,60€

στην κ. ΙΣΣΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αναστασίου 
31.Λήψη απόφασης για  έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων   ποσού των 76,60

€  στην ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
32.Λήψη απόφασης για  έγκριση προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κοινόχρηστων

χώρων στις παραλίες του Δήμου  45.000,00€  , ΕΤΟΥΣ 2018
33.Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  προμήθειας  ηλεκτρολογικού  υλικού  για  την  συντήρηση

δημοτικού φωτισμού 2018
34.Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας υλικών ύδρευσης για το έτος 2018
35.Λήψη απόφασης για EΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018 Παροχές

ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού, γαλα) 2018 35.000,00€   και
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  24.800,00  ,  ΕΤΟΥΣ  2018»ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΡΟΠΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

36.Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κλπ) 2018    30.000,00€  , ΕΤΟΥΣ 2018.

37.Λήψη απόφασης για προμήθεια απορριματοφόρου που θα  καλύψει τις ανάγκες του Δήμου
που έχουν προκύψει. 

38.Λήψη  απόφασης  για  προμήθεια  δαφνινων  στεφάνων  για  την  Εθνική  Εορτή  της  25ης

Μαρτίου 2018  
39.Λήψη απόφασης για  έγκριση της  11/2018 απόφασης της  ΔΗ.Κ.Ε.Τ που αφορά την  1η

επικαιροποίηση και τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2018 
40.Λήψη απόφασης για έγκριση της 12/2018 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Τ που αφορά τον ορισμό

ορκωτού ελεγκτή και αμοιβή αυτού για τη χρήση του έτους 2017.

41.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 208.574,29 €,  το οποίο αφορά την καταβολή
προνοιακών επιδομάτων ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΩΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2018.

42.Λήψη απόφασης για αποδοχή της συμμετοχής  στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  ,
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΙΙ στον άξονα προτεραιότητας ΄΄ Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των δήμων ΄΄ με τίτλο ΄΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΄

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                   Κουρουτός Μιχαήλ


