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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
   Παρακαλείσθε να προσέλθετε  σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση στο Δημοτικό 
Κατάστημα  την  12η  του  μηνός  Σεπτεμβρίου  ,   του  έτους  2017,  ημέρα  της 
εβδομάδος Τρίτη και ώρα  08:30 π. μ, για να συσκεφθούμε και ν’ αποφασίσουμε 
για τα παρακάτω  θέματα : 
ΘΕΜΑ  1ο : «Περί  έγκρισης  αιτημάτων  και  διάθεσης  πιστώσεων  για  πληρωμή 
δικαστικών εξόδων και την νομική εκπροσώπηση Δήμου».
ΘΕΜΑ  2ο :  «Περί   έγκρισης  πολυετών  δαπανών  και  διάθεσης  πιστώσεων 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για την εκτέλεση έργων ».
ΘΕΜΑ  3ο :  «Περί   έγκρισης  διάθεσης  πιστώσεων  προϋπολογισμού  οικ.  έτους 
2017».
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί έγκρισης αιτημάτων και έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών»
ΘΕΜΑ 5Ο : « Περί έγκρισης πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής ,  τεχνικής 
αξιολόγησης  και  οικονομικών  προσφορών  για  την  προμήθεια  με  τίτλο:   ΄΄ 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας , ευπρεπισμού και υγιεινής ΄΄ , για τις ανάγκες του 
Δήμου  και  των  ΝΠΔΔ  αυτού,  ενδεικτικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης 
48.749,76 €».
ΘΕΜΑ 6Ο : «  Περί  έγκρισης Πρακτικών δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικής 
αξιολόγησης  και  οικονομικής  αξιολόγησης   για  την  προμήθεια  με  τίτλο: 
΄΄  Προμήθεια  γραφικής  ύλης  ,  υλικών  εκτύπωσης  ,  φωτοτυπικού  χαρτιού  , 
μελανιών,  τόνερ,  φαξ  εκτυπωτών κλπ΄΄ ,  για τις  ανάγκες  του Δήμου και  των 
ΝΠΔΔ αυτού, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 72.640,39 €».
ΘΕΜΑ 7Ο : « Περί έγκρισης – επικύρωσης των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
κατακύρωσης  αποτελέσματος  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της 
υπηρεσίας με τίτλο: ΄΄  Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού 
των Υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων ».
ΘΕΜΑ 8ο : «Περί έγκρισης λογαριασμού έργου».
ΘΕΜΑ 9Ο : «Περί άσκησης ή μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 129/2017 
διαταγής πληρωμής της εταιρίας Δ. Τσιτίνης και ΣΙΑ Ο.Ε κατά του Δήμου Διρφύων – 
Μεσσαπίων».
ΘΕΜΑ 10ο : «Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου».
ΘΕΜΑ 11ο : «Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου».
ΘΕΜΑ 12ο : «Περί έγκρισης πρακτικού και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη για 
την  εκτέλεση του έργου με τίτλο: ΄΄ Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Τ.Κ 
Γλυφάδας».
ΘΕΜΑ 13ο : «Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με 
τίτλο: ΄΄ Βελτίωση Ύδρευσης Ψαχνών΄΄».
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