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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
    Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε  Τακτική  (Δια Ζώσης κεκλεισμένων των
θυρών ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα την 29η  του μηνός Ιουνίου    του έτους 2020, ημέρα της
εβδομάδος  Δευτέρα   και ώρα  08:30 π. μ,   κατά τις  προβλέψεις  της  παρ 5 του
άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) και  σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (Αρ. Φύλλου 55/11-3-2020/ Τ’ Α) και την υπ’
αριθμ. 40/20930/31-3-2020 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ,   για  την συζήτηση και λήψη αποφάσεων
για τα  παρακάτω  θέματα : 
ΘΕΜΑ 1ο: «Περί έγκρισης τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων 4ου τριμήνου του
έτους 2019, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».
ΘΕΜΑ 2ο  : «Περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 »
ΘΕΜΑ 3ο  : «Περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ)
οικ. έτους 2020 »
ΘΕΜΑ 4ο :  « Περί εξειδίκευσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για τη
δαπάνη  πληρωμής  δικαστικών  εξόδων  και  επιδικασθέντος  κεφαλαίου  για  την
επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων για το έτος 2020
(από διαταγές πληρωμής)»
ΘΕΜΑ 5ο  : «Περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ οικ. έτους
2020 (Υπ. αριθμ. 41/2020 Απόφαση Δ.Σ ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ) »
ΘΕΜΑ 6ο  : «Περί έγκρισης πίνακα Ισολογισμού  ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ για το Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους
2020 (Υπ. αριθμ. 42/2020 Απόφαση Δ.Σ ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ) »
ΘΕΜΑ  7ο  : «Περί  έγκρισης  –  επικύρωσης  πρακτικού  δικαιολογητικών
κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ΄΄ Προμήθεια
φωτιστικών και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Διρφύων ΄΄ για τις ανάγκες του Δήμου
Διρφύων Μεσσαπίων  »
ΘΕΜΑ  8ο  : «Περί  έγκρισης  –  επικύρωσης  πρακτικού  δικαιολογητικών
κατακύρωσης  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο:
΄΄ Δημιουργία τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών για τις ανάγκες
του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων΄΄ »
ΘΕΜΑ 9ο  : « Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση
της εργασίας με τίτλο: ΄΄ Συντήρηση – Υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών
λογισμικού και τεχνική υποστήριξη  internet (Ιστοσελίδας) του Δήμου Διρφύων –
Μεσσαπίων ΄΄ »
ΘΕΜΑ 10ο  : «Περί έγκρισης όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση του έργου με τίτλο: ΄΄ Αναπλάσεις Δ.Κ Ψαχνών ΄΄ ».
ΘΕΜΑ 11ο  : «Περί έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης εκτέλεσης του έργου με
τίτλο: ΄΄ Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ΄΄  ».
ΘΕΜΑ 12ο  : «Περί έγκρισης χορήγησης 4ης παράτασης εκτέλεσης του έργου με
τίτλο: ΄΄ Αποχέτευση ομβρίων Τ.Κ Αμφιθέας, Πούρνου ΄΄  ».
ΘΕΜΑ 13ο  : «Περί έγκρισης χορήγησης 10ης παράτασης εκτέλεσης του έργου με
τίτλο:  ΄΄  Κατασκευή  εσωτερικών  δικτύων αποχέτευσης  οικισμών Ψαχνών και
Καστέλλας ΄΄  ».
ΘΕΜΑ 14ο  :  « Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 53/2020
Απόφασης Ειρηνοδικείου Χαλκίδας»
ΘΕΜΑ 15ο  :  « Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 82/2020
Απόφασης Μονομελούς |Πρωτοδικείου Χαλκίδας»
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