
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                          Ψαχνά, 15 Μαρτίου  2018
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ                 Αριθμός Πρωτ. : 3634

                                                                          ΠΡΟΣ  
                                                       ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
   Παρακαλείσθε να προσέλθετε  σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση στο Δημοτικό
Κατάστημα την  19η  του μηνός Μαρτίου  ,  του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος
Δευτέρα  και ώρα  08:30 π. μ, για να συσκεφθούμε και ν’ αποφασίσουμε για τα
παρακάτω  θέματα : 
ΘΕΜΑ 1ο: « Περί ανάληψης πιστώσεων προϋπολογισμού , οικ. έτους 2018».
ΘΕΜΑ  2ο:  «Περί  έγκρισης  αιτήματος  και  διάθεσης  πίστωσης   για  την  νομική
εκπροσώπηση Δήμου».
ΘΕΜΑ  3ο:  «Περί  έγκρισης  αιτήματος  και  διάθεσης  πίστωσης   για  την  νομική
εκπροσώπηση Δήμου».
ΘΕΜΑ  4ο:  «Περί  έγκρισης  αιτήματος  και  διάθεσης  πίστωσης   για  την  νομική
εκπροσώπηση Δήμου».
ΘΕΜΑ 5ο:  «Περί  έγκρισης  αιτήματος  και  διάθεσης  πίστωσης  για  την  απόδοση
δικαστικής δαπάνης».
ΘΕΜΑ 6ο:  «Περί  έγκρισης  αιτήματος  και  διάθεσης  πίστωσης   για  την  παροχή
γνωμοδότησης  σχετικά  με  την  άσκηση  ένδικων  μέσων  κατά  της  υπ’  αριθμ.
86/2018 Απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας και ορισμός δικηγόρου».
ΘΕΜΑ 7Ο: «Περί έγκρισης αιτήματος και διάθεσης πίστωσης  για τον έλεγχο τίτλων
ιδιοκτησίας οικοπέδων ».
ΘΕΜΑ 8ο : «Περί έγκρισης αιτημάτων και έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών».
ΘΕΜΑ 9ο : «Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου».
ΘΕΜΑ 10ο : «Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου».
ΘΕΜΑ 11ο: «Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού  για την
εκτέλεση   του  έργου  με  τίτλο  :  ΄΄  Κατασκευή  παιδότοπου  στην  Τ.Κ.
Μακρυκάπας ».
ΘΕΜΑ  12ο:  «Περί  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών  και  κατάρτιση  όρων
διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο : ΄΄ Προμήθεια φρέσκου
γάλακτος και τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων –Μεσσαπίων και των
ΝΠΔΔ΄΄ ενδεικτικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 65.550,41 ευρώ  ».
ΘΕΜΑ  13ο:  «Περί  έγκρισης  2ου   Πρακτικού  (Κατακύρωσης)  του  συνοπτικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΄΄ Διαγράμμιση Δημοτικών οδών ΄΄».
ΘΕΜΑ  14ο:  « Περί  έγκρισης  2ου   Πρακτικού  (Κατακύρωσης)  του  συνοπτικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΄΄ Βελτίωση κτιρίου και Περιβάλλοντος
χώρου στέγασης του  ΚΠΕ στην Τ.Κ. Λούτσας΄΄ ».
και κατεπείγον το παρακάτω θέμα:
ΘΕΜΑ 15Ο  : «Περί έγκρισης αιτημάτων και έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών
για την κατεπείγουσα επισκευή οχημάτων του Δήμου ».
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