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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 20η  του μηνός Οκτωβρίου  του έτους 2020, ημέρα 

της εβδομάδος Τρίτη 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 Ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου». 

ΘΕΜΑ  2ο: «Περί Ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου». 

ΘΕΜΑ  3ο: «Περί έγκρισης – επικύρωσης πρακτικών πρόχειρου συνοπτικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού κατακύρωσης μειοδότη για την προμήθεια: ¨Υλικά 

ύδρευσης ,άρδευσης και αποχέτευσης για τη συντήρηση δικτύων του Δήμου 

Διρφύων- Μεσσαπίων ¨ ». 

ΘΕΜΑ  4ο: «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων 

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

ατομικής προστασίας (ΜΑΠ ) για το προσωπικό των εργοταξίων (καθ/τος-τεχνικό) 

του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων ,των ΝΠΔΔ του, και του εθελοντικού 

πυροσβεστικού Ψαχνών  ¨ενδεικτικής προυπολογισθείσης 45.432.16 ευρώ με το 

ΦΠΑ ». 

ΘΕΜΑ 5ο :«Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών για το 2021 και εφεξής ». 

ΘΕΜΑ 6ο: «Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου :Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης 

στην Τ.Κ. Στενής .» 

ΘΕΜΑ 7ο: «Περί έγκρισης 2ης Παράτασης προθεσμίας του έργου:¨Συντήρηση 

δημοτικού Κτιρίου Πάλιουρα¨». 

ΘΕΜΑ 8ο: «Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΤΚΤΜΝΕ του έργου :¨Συντήρηση 

δημοτικού κτηρίου Τ.Κ. Πάλιουρα». 

ΘΕΜΑ 9ο: «Περί κατάρτισης και ψήφισης σχεδίου προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 

¨Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Διρφύων Μεσσαπίων ¨ και ολοκληρωμένου 

σχεδίου δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ.έτους 2021 ». 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
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