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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 13η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου
για το έτος 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 του μηνός Ιουλίου  του έτους 2018, ημέρα
Δευτέρα   και  ώρα  8:30 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 μετονομασία του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Ασωπίας 
2. Λήψη απόφασης για κανονισμό  εγκατάστασης και χρήσης οίκων ανοχής στην περιφέρεια

του Δήμου Τανάγρας.
3. Λήψη απόφαση για έγκριση της 443/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά

την 10ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2018.
4. Λήψη απόφασης   έγκριση της 460/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά

την 11ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2018.
5. Λήψη απόφασης για έγκριση της 476./2018 απόφασης  Οικονομικής Επιτροπής που αφορά

την 12ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2018.
6. Λήψη απόφασης για την αγορά μέρους οικοπέδου στην οδό ΜΟΥΣΩΝ της Δ,Ε, Οινοφύτων

γι α την κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων και ορισμός επιτροπής.
7. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  εισόδου-εξόδου  οχημάτων  επί  αγροτικής  οδού  στις

μισθωμένες  εγκαταστάσεις  της  εταιρείας  «GS  GAS  AEBEY”  στη  θέση  “ΦΛΟΚΑ”  στην
Τοπική Κοινότητα Άρματος του Δήμου Tανάγρας.

8. Λήψη  απόφασης  επικαιροποίηση  της  εγκεκριμένης  εισόδου-εξόδου  οχημάτων  επί
δημοτικής οδού στην ιδιοκτησία του Αναστασίου Σκλιά (Πρατήριο Υγρών Καυσίμων)  εντός
οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων του Δήμου Tανάγρας.

9. Λήψη απόφασης έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις υφιστάμενες
εγκαταστάσεις της εταιρείας «GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε” στη θέση “ΚΑΜΙΝΙ” στη
Δημοτική Κοινότητα  Οινοφύτων του Δήμου Tανάγρας.

10. Λήψη απόφασης έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στην ιδιοκτησία
του  Ιωάννη  Λιάπη  του  Ευαγγέλου  στη  θέση  «ΓΚΟΡΙΤΣΑ»  στη  Δημοτική  Κοινότητα
Οινοφύτων του Δήμου Tανάγρας.

11. Λήψη απόφασης για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στην ιδιοκτησία
του «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΚΑ» στη θέση “ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ” στη Τοπική Κοινότητα Στεφάνης της
Δ.Ε. Δερβενοχωρίων του Δήμου Tανάγρας.

12. Λήψη απόφασης για  σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
“ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΙΑΤΑΝΙΩΤΙΣΑ (Τ.Κ. ΑΓ. ΘΩΜΑ)

13. Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή ποσού 189.260,95 ευρώ Ζ' δόση ΚΑΠ 2018
14.  Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού  183,98 € το οποίο αφορά επιχορήγηση

            ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους από ΟΑΕΔ για
             τον μήνα Απρίλιο  2018
15.  Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 2.933,25 €, το οποίο αφορά ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ &

            ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ.
16. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 107.273,29 €, το οποίο αφορά την καταβολή

            προνοιακών επιδομάτων Μαϊου – Ιουνίου  2018.



17. Λήψη απόφασης για την κατάταξη αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Τανάγρας 
18. Λήψη  απόφασης  για  αποδοχή  της  υπ  άριθ.  26736/08-6-2018  απόφασης  του  Υπ.

Εσωτερικών για ένταξης της πράξης του Δήμου Τανάγρας στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων
χώρων , και λοιπές δράσεις»

19. Λήψη  απόφασης  για  αποδοχή  της  υπ  άριθ.  25549/29-05-18  απόφασης  του  Υπ.
Εσωτερικών για ένταξης της πράξης του Δήμου Τανάγρας  στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ»,  στο  πλαίσιο  της  πρόσκλησης  ΙΙΙ  «Προμήθεια  -Τοποθέτηση  εξοπλισμού  για  την
αναβαθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας »

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                   Κουρουτός Μιχαήλ


