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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 11η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για
το έτος  2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 του μηνός  Ιουνίου  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  άδεια εγκατάστασης καμπίνας και κατόπτρου στον οικισμό Άρματος
στο πλαίσια του έργου Τοποθέτηση καμπίνας Γ2 για την  MW  διασύνδεση του Οικισμού
Αρματος. 

2. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς του Δήμου με την εταιρία NOVAL A.E.
3. Λήψη  απόφασης  για  υδροδότηση  της  εταιρίας  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΑΓΟΡΈΣ  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Α.Ε.Ε.
4. Λήψη απόφαση για υδροδότηση της εταιρίας Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
5. Λήψη απόφασης  για έγκριση ΜΠΕ αιολικού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 33MW

της εταιρίας Volterra A.E. στη θέση ΞΗΡΟΝΟΜΉ της Τοπικής Κοινότητας Πύλης
6. Λήψη απόφασης για έγκριση της 67/2018 απόφασης  ΝΠΔΔ   Δήμου Τανάγρας που αφορά

την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄ τριμήνου 2018 
7. Λήψη απόφασης για  έγκριση της 389/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που

αφορά την 7η τροποποίηση του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2018. 
8. Λήψη απόφασης για  έγκριση της 400/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που

αφορά την 8η τροποποίηση του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2018. 
9. Λήψη απόφασης για  έγκριση της 414/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που

αφορά την 9η τροποποίηση του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2018. 
10. Λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

΄΄ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε.ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ””
11. Λήψη απόφασης για Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς στην Τ.Κ. Ασωπίας 
12. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του

έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΒΙΟΚΥΤ”
13. Λήψη απόφασης για  για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του

έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ”
14. Λήψη  απόφασης  για  έγκρισης  της  μελέτης  και  του  τρόπου  εκτέλεσης  του

έργου.”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ” 
15. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης δημοτικής συγκοινωνίας Δήμου

Τανάγρας στην ΚΤΕΛ Α.Ε. (Θηβών) 
16. Λήψη απόφασης για Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού σε υφιστάμενη

εγκατάσταση  την  οποία  μισθώνει  η  εταιρείας  «ΜΟΝΟΤΕΖ  ΑΒΕΕ»  στη  θέση  “ΑΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ή ΛΥΣΙΑ στη Δημοτική Κοινότητα  Οινοφύτων του Δήμου Tανάγρας.

17. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  εισόδου-εξόδου  οχημάτων  επί  αγροτικής  οδού  στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΚΟΚΚΙΝΟΓΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ» στη θέση “ΣΕΣΙ” στη Δημοτική
Κοινότητα  Σχηματαρίου του Δήμου Tανάγρας.

18. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  εισόδου-εξόδου  οχημάτων  επί  αγροτικής  οδού  στις
υφιστάμενες  εγκαταστάσεις  της  εταιρείας  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ  Α.Ε.Β.Ε.»  στη  θέση



“ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ” στη Δημοτική Κοινότητα  Οινοφύτων του Δήμου Tανάγρας.
19. Λήψη απόφασης έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις υφιστάμενες

εγκαταστάσεις  της  εταιρείας  «ΠΕΤΡΟΣ  ΣΕΛΕΚΟΣ  ΚΑΙ  ΥΙΟΙ  Ο.Ε.»  στη  θέση  “ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ” στη Δημοτική Κοινότητα  Σχηματαρίου του Δήμου Tανάγρας.

20. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  εισόδου-εξόδου  οχημάτων  επί  αγροτικής  οδού  στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε.Β.Ε.» στη θέση “ΛΙΟΥΜΑΡΙΑ   ” στη
Δημοτική Κοινότητα  Οινοφύτων του Δήμου Tανάγρας.

21. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  εισόδου-εξόδου  οχημάτων  επί  αγροτικής  οδού  στην
υφιστάμενη  εγκατάσταση  του  «ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»  στη  θέση  “ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ” στη Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας του Δήμου Tανάγρας.

22. Λήψη  απόφασει  για  παράταση   μίσθωσης  ακινήτου  (στέγαση  2/θεσιου  νηπιαγωγείου
Οινοφύτων)

23. Λήψη  απόφαση  για  διαγραφές  οφειλών  ύδρευσης  με  βάση  την   9/2017  Απόφασης
Επιτροπής Ύδρευσης . 

24. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 
25. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 2.242,97 € το οποίο αφορά επιχορήγηση

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

26. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 58.500,00 € το οποίο αφορά ΚΑΠ για επισκευή
και συντήρηση σχολικών κτηρίων 

27.  Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 10.587,60 €, το οποίο αφορά ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ &
ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ.
28.  Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή ποσού 175.452,05 ευρώ ΣΤ' δόση ΚΑΠ 2018
29. Λήψη  απόφασης  για  συμμετοχή  του  Δήμου  Τανάγρας  στην  εκδήλωση  που  θα

πραγματοποιηθεί στην  Ισπανία   στις 13 - 14 Σεπτεμβρίου 2018  στο πλαίσιο του έργου
«Europe In Question» του Προγράμματος «Europe for Citizens»

30. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  της  75/2018  απόφασης  του  ΝΠΔΔ  που  αφορά  το
μεσοπρόθεσμο πρόγράμμα δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2021 του ΝΠΔΔ 

Δ. Τανάγρας” 
31. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  της  49/2018  απόφασης  ΔΗ.Κ.Ε.Τ.  που  αφορά  την  3η

Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Εσόδων  –  Εξόδων  2018  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς
Επιχείρησης Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.).

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                   Κουρουτός Μιχαήλ


