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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
    Παρακαλείσθε να προσέλθετε  σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση στο Δημοτικό
Κατάστημα την  3η  του μηνός Απριλίου  ,  του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος
Τρίτη  και ώρα  08:30 π. μ, για να συσκεφθούμε και ν’  αποφασίσουμε για τα
παρακάτω  θέματα : 
ΘΕΜΑ 1ο: « Περί ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  προϋπολογισμού ,
οικ. έτους 2018».
ΘΕΜΑ 2ο: « Περί έγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων προϋπολογισμού , οικ. έτους
2018».
ΘΕΜΑ  3ο:  «Περί  έγκρισης  αιτήματος  και  διάθεσης  πίστωσης   για  την  νομική
εκπροσώπηση Δήμου».
ΘΕΜΑ 4ο:  «Περί αποδοχής γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικων
μέσων  κατά  της  κατά  της  υπ’  αριθμ.  86/2018  Απόφασης  Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Χαλκίδας».
ΘΕΜΑ 5ο:  «Περί  έγκρισης  αιτήματος  και  διάθεσης  πίστωσης   για  την  παροχή
νομικής γνωμοδότησης».
ΘΕΜΑ 6ο:  «Περί  έγκρισης  αιτήματος  και  διάθεσης  πίστωσης   για  την  παροχή
νομικής γνωμοδότησης».
ΘΕΜΑ  7ο:  «Περί  έγκρισης  αιτήματος  και  διάθεσης  πίστωσης   για  την  νομική
εκπροσώπηση Δήμου».
ΘΕΜΑ 8ο:  «Περί  έγκρισης  αιτήματος  και  διάθεσης  πίστωσης  για  την  απόδοση
δικαστικής δαπάνης».
ΘΕΜΑ 9ο:  «Περί  έγκρισης  αιτήματος  και  διάθεσης  πίστωσης  για  την  απόδοση
δικαστικής δαπάνης».
ΘΕΜΑ 10Ο  : «Περί έγκρισης αιτημάτων και έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών
για την κατεπείγουσα επισκευή οχήματος του Δήμου ».
ΘΕΜΑ 11ο : «Περί έγκρισης αιτημάτων και έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών».
ΘΕΜΑ 12ο : « Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου»
ΘΕΜΑ 13ο : « Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου»
ΘΕΜΑ 14ο : « Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου»
ΘΕΜΑ 15ο : «Περί έγκρισης 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
ΘΕΜΑ 16ο  : « Περί έγκρισης τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων 4ου τριμήνου
του έτους 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
ΘΕΜΑ  17ο:  «Περί  έγκρισης  2ου   Πρακτικού  (Κατακύρωσης)  του  συνοπτικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΄΄ Οδοποιϊα Τ.Κ Καστέλλας ΄΄».
ΘΕΜΑ  18ο:  « Περί  έγκρισης  2ου   Πρακτικού  (Κατακύρωσης)  του  συνοπτικού
διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  ΄΄  Γήπεδο  Ποδοσφαίρου  Τ.Κ
Σταυρού΄΄ ».
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