
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Ταχ. ΔΙνση: Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1

Ταχ. Κώδικας: 32009-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

Τηλ. : 22623-51195

Email: g.adam@tanagra.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1) Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συµβουλίου.

2) Προς τον κ. Δήμαρχο.

3) Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων.

4) Προς τους Εκπροσώπους των Κοινοτήτων. Έδρες τους

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν, 385212010 ( ΦΕΚ 87Ι7-6-2Ο10 ), σας
προσκαλούμε στην 9" συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συµβουλίου για το έτος 2020. η οποία θα
πραγματοποιηθεί στις 22του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. ως 12:00
µ.µ. δια περιφοράς. µε βάση τις 1831811 3-3-2020 και 4012093ΟΙ31-3-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ.

Παρακαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου , το αρνότερο την ανωτέρω ώρα να
ενημερώσουν για τις απόψεις τους σχετικά με τα Θέματα και να ψηφίσουν αποστέλλοντας ε΄ννοαιφ

& ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλέφωνο. για τα παρακάτω θέµατα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για μεταφορά έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» στο πρόγραμμα

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

2. Λήψη απόφασης για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί οδού που ανήκει στο δημοτικό οδικό

δίκτυο στις υφιστάμενες μισθωµένες εγκαταστάσεις της εταιρείας “STALCO ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Μ.Ε.Π.Ε." στη θέση "ΠΑΤΗΜΑ" της Κοινότητας Σχηματαρίου του Δήµου Τανάγρας.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί οδού που ανήκει στο δημοτικό οδικό

δίκτυο στην ιδιοκτησία της εταιρείας “ALPHADYNAMIC PUMPS Ο.Ε." στη θέση “AXAMNO

ΠΗΓΑ…" της Κοινότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων επί οδού που ανήκει στο δημοτικό οδικό δίκτυο

στις υφιστάμενες µισθωμένες εγκαταστάσεις της εταιρείας "ΡΟΠΡΟ Α.Ε." στη θέση "ΠΥΡΓΟΣ" της

Κοινότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων επί οδού που ανήκει στο δημοτικό οδικό δίκτυο

στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας “BIOKYT ZYZKEYAZIEZ ΑΕΒΕ" στη θέση "ΡΑΧΗ" της

Κοινότητας Σχηµαταρίοι.ι του Δήμου Τανάγρας.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων επί οδού που ανήκει στο δημοτικό οδικό δίκτυο

στις µισθωμένες εγκαταστάσεις της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (LOGISTICS) Α.Ε." στη θέση “NTAMAPI”

της Κοινότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας

?. Λήψη απόφασης για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί οδού που ανήκει στο δηµοτικό οδικό δίκτυο

στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας "Μ & Π ΛΑΥΚ|ΔΗΣ" στη θέση "ΡΟΒ|ΣΤΑ" της Κοινότητας

Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας.
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Λήψη απόφασης για υδροδότηση της εταιρείας “AMBROSIA SA” ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,

Λήψη απόφασης για υδροδότηση της εταιρείας COSMOSOLAR HAIAKOI ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ Ε.Π.Ε.

Λήψη απόφασης για υδροδότηση της εταιρείας EL SABOR MEXICAN FOODS A.B.E.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Λήψη απόφασης για υδροδότηση της εταιρείας ΑΤΜΑ ΣΤΕΒ|Α ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΕΒ|ΑΣ

Λήψη απόφασης έκτακτης επιχορήγησης ύψους 26.160,ΟΟ €, για την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού

(tablet) για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
των Σχολικών Μονάδων ΒΙθµίας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.

Λήψη απόφασης έκτακτης επιχορήγησης ύψους 2?.842,ΟΟ €, για την προµήθεια ψηφιακού εξοπλισμού

(tablet) για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
των Σχολικών Μονάδων Α!Θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας

Λήψη απόφασης την έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών.

Λήψη απόφασης την έγκριση επιστροφής ποσού 607,00 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Λήψη απόφασης την έγκριση επιστροφής ποσού ?82.10€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα

Λήψη απόφασης την έγκριση επιστροφής ποσού 696,?8€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα

Λήψη απόφασης την αποδοχή και κατανομή πιστώσεων από ΚΑΠ 2020, συνολικού ποσού ύψους

63.900,ΟΟ ευρώ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων.
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