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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
    Παρακαλείσθε να προσέλθετε  σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση στο Δημοτικό
Κατάστημα την  4η  του μηνός Μαίου  ,  του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος
Παρασκευή  και ώρα  08:30 π. μ, για να συσκεφθούμε και ν’ αποφασίσουμε για τα
παρακάτω  θέματα : 
ΘΕΜΑ 1ο: « Περί έγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων 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  αμοιβή
δικαστικού επιμελητή».
ΘΕΜΑ 4Ο  : «Περί έγκρισης αιτήματος και έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης για
την κατεπείγουσα επισκευή οχημάτων του Δήμου ».
ΘΕΜΑ 5Ο  : «Περί έγκρισης αιτήματος και έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης για
την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο:  ΄΄  Συντήρηση  και  Επισκευή  Σχολικών
Κτιρίων΄΄».
ΘΕΜΑ 6ο : « Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου».
ΘΕΜΑ 7ο : «Περί έγκρισης αιτημάτων και έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών».
ΘΕΜΑ 8ο :  «Περί έγκρισης-επικύρωσης πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  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 9ο :  «  Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού , τεχνικής αξιολόγησης και
αποσφράγισης οικονομικών προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και
ανάδειξης  προσωρινού  μειοδότη  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο
: ΄΄  Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών 4Χ4 και ενός καινούργιου
μικρού φορτηγού –απορριμματοφόρου ανοικτού τύπου για τις ανάγκες του Δήμου
Διρφύων- Μεσσαπίων ΄΄  ενδεικτικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 130.000,00 €
με το Φ.Π.Α.».
ΘΕΜΑ 10ο : « Περί έγκρισης πρακτικού 1Α (εξέταση δικαιολογητικών συμμετοχής
και  τεχνική  αξιολόγηση  προσφορών)  Διεθνούς  Ανοικτού  Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο  :  ΄΄   Προμήθεια
πετρελαιοειδών  (υγρών  καυσίμων  και  λιπαντικών)   του  Δήμου  Διρφύων  –
Μεσσαπίων και των ΝΠΔΔ΄΄».
ΘΕΜΑ 11ο : «  Περί ελέγχου μηνιαίων στοιχείων του Ταμείου , μηνών Οκτωβρίου
–Δεκεμβρίου 2017».
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