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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 Δεκεμβρίου  ,  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 ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου».  
ΘΕΜΑ 2ο : «Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου».  
ΘΕΜΑ 3ο : «Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου».  
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί έγκρισης  τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων διακήρυξης για 
την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: ¨Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και 
μηχανήματα έργου του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων  ¨ ενδεικτικής προυπολογισθείσης 
δαπάνης 74.400,00 ευρώ με το ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Περί έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών  

συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια με 

τίτλο : ΄΄ Προμήθεια Υλικών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης για τις ανάγκες 

του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων ΄΄». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης και έγκριση Επιτροπής Διαγωνισμού 

του  Ανοιχτού Συνοπτικού   Διαγωνισμού  για την εκτέλεση  του έργου με τίτλο : 

¨Αποχέτευση Ομβρίων Τ.Κ. Αμφιθέας ,Πούρνου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Περί έγκρισης 2ου  Πρακτικού (Κατακύρωσης) του συνοπτικού    

διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΄΄ Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. 

Καστέλλας΄΄». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Περί έγκρισης 2ου  Πρακτικού (Κατακύρωσης) του συνοπτικού    

διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΄΄ Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. 

Νεροτριβιάς΄΄». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Περί έγκρισης 2ου  Πρακτικού (Κατακύρωσης) του συνοπτικού    

διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΄΄ Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. 

Καμαρίτσας΄΄». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού (ανάδειξης προσωρινού μειοδότη), 

ανοιχτού συνοπτικού   διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο΄΄ 

Οδοποιία Τ.Κ. Αμφιθέας΄΄». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού (ανάδειξης προσωρινού μειοδότη), 

ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο :΄΄ Συντήρηση 

και επισκευή Σχολικών κτιρίων΄». 

ΘΕΜΑ 12ο: «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων 

διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο:¨Προμήθεια υλικών 

συντήρησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού (λαμπτήρες και ηλεκτρολογικό υλικό) και 

ειδών φωταγωγήσεων (διάκοσμου υλικού ) της ΔΕ Διρφύων του Δήμου Διρφύων 

Μεσσαπίων ΄΄ ενδεικτικής προυπολογισθήσης δαπάνης 69.940,12 ευρώ με το 

ΦΠΑ». 
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