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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 9η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για
το έτος  2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις 23 του μηνός  Μαϊου  του έτους  2018,  ημέρα
Τετάρτη   και  ώρα  8:00  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  κοπή-κλάδεμα δέντρων με βάση την 7/2018 εισήγηση ΕΠΖ. 
2. Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα για την αποψίλωση ξηρής

φυτικής βλάστησης Δήμου Τανάγρας και λήψη απόφασης για την ανάθεση σε ιδιώτη. 
3. Λήψη απόφασης  για  την λειτουργία ενημερωτικού κέντρου για την ασφάλεια και τα σπορ

στην θάλασσα στην παραλία   Δηλεσίου του Δ.Τανάγρας για το έτος 2018¨     
4. Λήψη απόφασης για έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ”
5. Λήψη απόφασης για  έγκριση   πρωτοκόλλου οριστικής και  προσωρινής παραλαβής του

έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ»ΑΡ.ΜΕΛ.6/12
6. Λήψη απόφασης έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στις εγκαταστάσεις

της  εταιρείας  «MEDICAIR  BIOSCIENCE  LABORATORIES  Α.Ε.  στη  θέση  «ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» στη Δημοτική Κοινότητα Σχηματαρίου του Δήμου Tανάγρας.

7. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  της  62/2018  απόφασης  ΝΠΔΔ  για  την  τέταρτη  (4η)
αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2018».

8. Λήψη απόφασης για  έγκριση της 324/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που
αφορά την 6ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2018.

9. Λήψη απόφασης για το ύψος καταβολής αποζημίωσης των Δημοτικών Συμβούλων για
κάθε Δημοτικό Συμβούλιο.

10. Λήψη απόφασης για έγκριση της 334/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά
την σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄ τριμήνου του έτους 2018

11. Λήψη  απόφασης για την αποδοχή ποσού 53.800,00 €  το οποίο αφορά  ΚΑΠ για  την
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων  (Β' ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2018)

12. Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή ποσού 175.452,05 ευρώ Ε' δόση ΚΑΠ 2018
13.  Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 104.873,63 €, το οποίο αφορά την καταβολή

προνοιακών επιδομάτων Μαρτίου – Απριλίου  2018.
14. Λήψη απόφασης για   την αποδοχή ποσού 7.288,98 €, το οποίο αφορά ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  &

ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ. 
15. Λήψη  απόφασης για  την  αποδοχή  ποσού  3.239,93  €   το  οποίο  αφορά   επιχορήγηση

ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους από ΟΑΕΔ για
τον μήνα Φεβρουάριο  2018

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                   Κουρουτός Μιχαήλ


