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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Παρακαλείσθε να προσέλθετε  σε Δημόσια Τακτική  Συνεδρίαση στο Δημοτικό
Κατάστημα την  31η  του μηνός Ιουλίου  ,  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 κατάρτισης όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με
τίτλο: ΄΄ Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης ακάθαρτων οικισμού Πολιτικών ΄΄ ».
ΘΕΜΑ  2Ο  : «Περί  έγκρισης   πρακτικού  συνοπτικού  διαγωνισμού   για  την
προμήθεια 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  3Ο  : «Περί  έγκρισης   πρακτικού  συνοπτικού  διαγωνισμού   για  την
προμήθεια  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 4ο: «Περί έγκρισης - επικύρωσης πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης
μειοδότη  για  την εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο:  ΄΄  Παραγωγή-εκτύπωση-
εμφακέλωση  και  αποστολή  λογαριασμών  ύδρευσης,  αποστολή  επιστολικής
αλληλογραφίας για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων -  Μεσσαπίων΄΄».
ΘΕΜΑ  5Ο  :« «Περί  έγκρισης  -  επικύρωσης  πρακτικού  δικαιολογητικών
κατακύρωσης μειοδότη για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο : ΄΄ Συντήρηση –
υποστήριξη  μηχανογραφικών  εφαρμογών  λογισμικού  και  τεχνική  υποστήριξη
ίντερνετ του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων΄΄ ».
ΘΕΜΑ 6Ο  : «Περί έγκρισης-επικύρωσης πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης
διαγωνισμού  με  τίτλο:  ΄΄  Προμήθεια  πετρελαιοειδών  (υγρών  καυσίμων  και
λιπαντικών)  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Διρφύων  Μεσσαπίων  και  του  ΝΠΔΔ
αυτού΄΄ , ομάδα Β (Προμήθεια Λιπαντικών )».
ΘΕΜΑ 7ο : «Περί έγκρισης τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων 2ου τριμήνου του
έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
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