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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
  

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε  σε ∆ηµόσια Τακτική  Συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα την 1η  του µηνός Νοεµβρίου ,  του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδος 
Τετάρτη και ώρα  08:30 π. µ, για να συσκεφθούµε και ν’ αποφασίσουµε για τα 
παρακάτω  θέµατα :  
ΘΕΜΑ 1ο : «Περί έγκρισης τελικού σχεδίου προϋπολογισµού οικ. έτους 2018». 
ΘΕΜΑ 2ο : «Περί έγκρισης ολοκληρωµένου πλαισίου ∆ράσης, οικ. έτους 2018». 
ΘΕΜΑ 3ο : «Περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισµού Οικ. Έτους 2017». 
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί έγκρισης πραγµατοποίησης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης για 
την επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων» 
ΘΕΜΑ 5ο : «Περί Ανάληψης πιστώσεων προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 
2017. » 
ΘΕΜΑ 6ο : «Περί έγκρισης πληρωµής δαπάνης µετακίνησης προσωπικού». 
ΘΕΜΑ 7ο : «Περί έγκρισης 4ου Λογαριασµού και ψήφισης πίστωσης για το έργο : 
΄΄ Βελτίωση Παιδικών Χαρών ∆.Ε. ∆ιρφύων του ∆ήµου ∆ιρφύων Μεσσαπίων΄΄». 
ΘΕΜΑ 8ο : «Περί  παραλαβής της υδραυλικής µελέτης µε τίτλο : ΄΄ Σύνταξη 
µηχανολογικής (Η/Μ) µελέτης και τευχών ∆ηµοπράτησης κλειστού γυµναστηρίου 
Ψαχνών΄΄». 
ΘΕΜΑ 9ο : «Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου : ΄΄ 
Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Σταυρού΄΄». 
ΘΕΜΑ 10ο : «Περί έγκρισης  πρακτικού ∆ιαγωνισµού του έργου : ΄΄ Οδοποιία 
Αγίας Σοφίας ΄΄ ». 
ΘΕΜΑ 11ο : «Περί έγκρισης Πρακτικού ∆ιαγωνισµού του έργου : ΄΄ Αγροτική 
Οδοποιία Στροπώνων ΄΄». 
ΘΕΜΑ 12ο : «Περί συνέχισης επιβολής του τέλους εµπορίας πόσιµου ύδατος βάσει 
ποσοστού σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Ν.4483/2017 για το έτος 2018 και 
εφεξής». 
ΘΕΜΑ 13ο : «Περί έγκρισης αιτηµάτων και έγκρισης πραγµατοποίησης δαπανών». 
ΘΕΜΑ 14ο  : « Περί ελέγχου µηνιαίων στοιχείων του Ταµείου , µηνών Ιουλίου –
Σεπτεµβρίου 2017». 
ΘΕΜΑ 15ο  : « Περί έγκρισης τριµηνιαίων απολογιστικών στοιχείων 3ου τριµήνου 
του έτους 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017». 
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