
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Ημερομηνία:  29 Νοεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                            
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                              
                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

1. Αναστασίου Ιωάννη του Γεωργίου
2. Γκίνης Ιωάννης του Σταύρου 
3. Δριχούτης Διομήδης του Γεωργίου
4. Κόκκαλης Γεώργιος του Δημητρίου 
5. Σιαμπάνης Περικλής του Γεωργίου
6. Σταμάτης Σπυρίδων του Αναστασίου

Σας καλώ στην 35η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, 
που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την 4η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

 
1. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των

όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια πινακίδων
σήμανσης”

2. Περί λήψης απόφασης για την απ' ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο υπεράσπισης του
Ευάγγελου Καρύγιαννη του Χρήστου ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θηβών
κατά τη δικάσιμο της 4ης Δεκεμβρίου 2019.

3. Περί λήψης απόφασης για την απ' ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο υποστήριξης των
συμφερόντων  του  Δήμου  ενώπιον  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών  κατά  τη
συζήτηση της αγωγής της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ
EFG  EUROBANK  ERGASIAS  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  κατά  του  Δήμου  Τανάγρας,
καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Οινοφύτων.

4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της υπ' αριθ. 42/2019 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Τανάγρας  (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.)  με  θέμα:
“Λήψη απόφασης για την 5η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2019 της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.)”

5. Περί  λήψης  απόφασης  για  την  απ'  ευθείας  ανάθεση  εντολής  σε  δικηγόρο  άσκησης
ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας με την επωνυμία “ΚΑΡΥΔΑ Σ. - ΣΙΕΤΗΣ Θ. &
ΣΙΑ Ε.Ε.”

6. Περί  λήψης  απόφασης  για  την  απ'  ευθείας  ανάθεση  εντολής  σε  δικηγόρο  μελέτης  και
παροχής γνωμοδότησης σχετικά με αίτημα διαγραφής οφειλών ύδρευσης της εταιρείας με
την επωνυμία “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ – ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
– ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΜΑΡΙΟΣ ΜΗΤΣΑ ΑΒΕΕ”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

& ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ
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