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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Παρακαλείσθε να προσέλθετε  σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση στο Δημοτικό
Κατάστημα την  26η  του μηνός Ιουνίου  ,  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  έγκρισης  αιτήματος  και  διάθεσης  πίστωσης   για  την  νομική
εκπροσώπηση Δήμου».
ΘΕΜΑ  5ο:  «Περί  έγκρισης  αιτήματος  και  διάθεσης  πίστωσης   για  την  νομική
εκπροσώπηση Δήμου».
ΘΕΜΑ 6ο : «Περί έγκρισης αιτημάτων και διάθεσης πιστώσεων   για δημοσιεύσεις
περιλήψεων  διακηρύξεων   δημάρχου  για  την  διενέργεια   συνοπτικών
διαγωνισμών».
ΘΕΜΑ 7ο :  «Περί  έγκρισης διάθεσης πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
για την εκτέλεση έργων επέκτασης δημοτικού φωτισμού με συντεταγμένες από τη
ΔΕΔΔΗΕ μελέτες και έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ».
ΘΕΜΑ  8Ο  : «Περί  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών  και  κατάρτιση  όρων
διακήρυξης  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο  :  ΄΄  Προμήθεια  ειδών
καθαριότητας, ευπρεπισμού και υγιεινής του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και των
ΝΠΔΔ΄΄ , ενδεικτικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 50.433,19 € με το ΦΠΑ »
ΘΕΜΑ  9Ο  : «Περί  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών  και  κατάρτιση  όρων
διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο : ΄΄ Προμήθεια γραφικής
ύλης  ,  υλικών  εκτύπωσης,  φωτιτυπικού  χαρτιού,  μελανιών,  τόνερ,  φαξ,
εκτυπωτών κλπ του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και των ΝΠΔΔ΄΄ , ενδεικτικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης 72.640,39 € με το ΦΠΑ »
ΘΕΜΑ 10Ο  : «Περί απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής»
ΘΕΜΑ 11Ο  : «Περί απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής»
ΘΕΜΑ 12Ο : «Περί έγκρισης αιτημάτων και έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών».
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