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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
   Παρακαλείσθε να προσέλθετε  σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση στο Δημοτικό
Κατάστημα  την  15η  του  μηνός  Δεκεμβρίου  ,   του  έτους  2017,  ημέρα  της
εβδομάδος  Παρασκευή  και  ώρα   08:30  π.  μ,  για  να  συσκεφθούμε  και  ν’
αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα : 
ΘΕΜΑ  1ο:  «  Περί  έγκρισης  1ου Πρακτικού  (ανάδειξης  προσωρινού  μειοδότη),
συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο  :
΄΄ Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Κ Πολιτικών ΄΄ και διενέργεια κλήρωσης».
ΘΕΜΑ  2ο : «Περί  έγκρισης  2ου Πρακτικού  (κατακύρωσης),  συνοπτικού
διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο:  ΄΄  Αγροτική  Οδοποιία
Στροπώνων΄΄ ».
ΘΕΜΑ 3ο :  «Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση  του έργου με τίτλο : ΄΄ Οδοποιϊα Τ.Κ Καστέλλας΄΄ ».
ΘΕΜΑ 4ο:  «Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση  του έργου με τίτλο : ΄΄ Διαγράμμιση Δημοτικών Οδών΄΄ ».
ΘΕΜΑ 5ο:  «Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση  του έργου με τίτλο : ΄΄ Βελτίωση – επισκευή λοιπών δημοτικών κτιρίων
(πλην Τ.Κ Λούτσας, Στενής, Πισσώνα, Καστέλλας΄΄ ».
ΘΕΜΑ 6ο:  «Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση  του έργου με τίτλο : ΄΄ Γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ Σταυρού ΄΄ ».
ΘΕΜΑ 7ο : «Περί έγκρισης πληρωμής δαπάνης μετακίνησης προσωπικού».
ΘΕΜΑ 8ο : «Περί  ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου ».
ΘΕΜΑ 9ο : «Περί  ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου ».
ΘΕΜΑ 10ο : «Περί  ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου ».
ΘΕΜΑ 11ο :   «Περί συγκρότησης επιτροπών προμηθειών, εργασιών κλπ για το
έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016»
ΘΕΜΑ 12ο : «Περί ανάληψης πιστώσεων προϋπολογισμού για την πληρωμή τελών
κυκλοφορίας έτους 2018 ». 
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