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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  Σεπτεμβρίου   ,   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 κατάρτισης όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με
τίτλο:  ΄΄  Βελτίωση  Παιδικών  χαρών  Δήμου  Διρφύων  –  Μεσσαπίων,  πλην  Τ.Κ
Μακρυκάπας ΄΄ ».
ΘΕΜΑ 2ο:  « Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με
τίτλο: ΄΄ Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων ΄΄ ».
ΘΕΜΑ 3ο:  « Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με
τίτλο: ΄΄ Οδοποιϊα Ψαχνών ΄΄ ».
ΘΕΜΑ 4ο:  « Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με
τίτλο:  ΄΄  Αποκατάσταση  ζημιών  στο  οδικό  δίκτυο  ΔΕ  Διρφύων  ,  πλην  Τ.Κ
Γλυφάδας και Στροπώνων ΄΄ ».
ΘΕΜΑ 5ο:  « Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με
τίτλο: ΄΄ Αγροτική Οδοποιϊα Τ.Κ Καστέλλας ΄΄ ».
ΘΕΜΑ 6ο:  « Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με
τίτλο: ΄΄ Αναπλάσεις Τ.Κ Τριάδας ΄΄ ».
ΘΕΜΑ 7ο:  « Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με
τίτλο: ΄΄ Αναπλάσεις Τ.Κ Νεροτριβιάς ΄΄ ».
ΘΕΜΑ 8ο:  « Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με
τίτλο: ΄΄ Αγροτική Οδοποιϊα Τ.Κ Νεροτριβιάς ΄΄ ».
ΘΕΜΑ 9ο:  « Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με
τίτλο: ΄΄ Αγροτική Οδοποιϊα Τ.Κ Καμαρίτσας ΄΄ ».
ΘΕΜΑ  10Ο  : «  Περί  έγκρισης  -  επικύρωσης  πρακτικού  δικαιολογητικών
κατακύρωσης  μειοδότη  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο 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  11Ο  : «Περί  έγκρισης  -  επικύρωσης  πρακτικού  δικαιολογητικών
κατακύρωσης μειοδότη για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: ΄΄ Προμήθεια
γραφικής ύλης , υλικών εκτύπωσης, φωτοτυπικού χαρτιού, μελανιών, τόνερ, φαξ,
εκτυπωτών κλπ του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και των ΝΠΔΔ΄΄ , ενδεικτικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης 72.640,39 € με το ΦΠΑ »
ΘΕΜΑ 12ο: «Περί έγκρισης πρακτικών  δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών
προσφορών   για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο:  ΄΄  προμήθεια  δύο
μεταχειρισμένων  ημιφορτηγών  4Χ4  (ένας  διπλής  καμπίνας  και  ένα  1  και  ½
καμπίνας΄΄, για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων  -Μεσσαπίων».
ΘΕΜΑ 13Ο  : «Περί  έγκρισης  1ου Πρακτικού  (ανάδειξης  προσωρινού  μειοδότη),
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : ΄΄ Οδοποιϊα Τ.Κ
Άτταλης ΄΄»
ΘΕΜΑ 14Ο  : «Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου».
ΘΕΜΑ 15Ο  : «Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου».
ΘΕΜΑ 16Ο  : «Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου».
ΘΕΜΑ 17Ο  : «Περί απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής».
ΘΕΜΑ 18Ο  : «Περί απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής».



ΘΕΜΑ  19Ο  : «Περί  αποδοχής  χρηματοδότησης  και  τροποποίησης  (6ης)
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
ΘΕΜΑ  20Ο  : «Περί  αποδοχής  χρηματοδότησης  και  τροποποίησης  (7ης)
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
ΘΕΜΑ  21Ο  : «Περί  αποδοχής  χρηματοδότησης  και  τροποποίησης  (8ης)
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
ΘΕΜΑ  22Ο  : «Περί  αποδοχής  χρηματοδότησης  και  τροποποίησης  (9ης)
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
ΘΕΜΑ  23Ο  : «Περί  αποδοχής  χρηματοδότησης  και  τροποποίησης  (10ης)
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
ΘΕΜΑ 24Ο  : «Περί τροποποίησης (11ης)  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
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