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ΠΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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 30η  του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2020, ημέρα της
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα  09:30  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 άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά  της 139/2020 Απόφασης
Ειρηνοδικείου Χαλκίδας ».
ΘΕΜΑ  3ο:  «Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά  της 179/2020 Απόφασης
Ειρηνοδικείου Χαλκίδας ».
ΘΕΜΑ  4:  «Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά  της 125/2020 Απόφασης
Ειρηνοδικείου Χαλκίδας ».
ΘΕΜΑ 5ο:  «Περί αποδοχής χρηματοδότησης και αναμόρφωσης  προϋπολογισμού
οικ. έτους 2020 »
ΘΕΜΑ 6ο:  «Περί αποδοχής χρηματοδότησης και αναμόρφωσης  προϋπολογισμού
οικ. έτους 2020 »
ΘΕΜΑ7ο : «Περί ένταξης στο ΠΔΕ και χρηματοδότησης»
ΘΕΜΑ 8ο  :«  «Περί  κατακύρωσης   συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη
μειοδότη  για  την  προμήθεια  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 ».
ΘΕΜΑ  9ο:  «Περί  έγκρισης  πρόσληψης  προσωπικού  ΥΕ  Εργατών  καθαριότητας
(συνοδοί απορριμματοφόρου)  και ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου, με σύμβαση
εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως 28-2-2021»
ΘΕΜΑ 10ο  : «Περί έγκρισης τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων 3ου τριμήνου
του έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».
ΘΕΜΑ 11ο:  «Περί διαγραφής οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του
Δήμου.»
ΘΕΜΑ 12ο:  «Περί  συγκρότησης  επιτροπής  χαρακτηρισμού  εδαφών  του  έργου
¨Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Πολιτικών¨»
ΘΕΜΑ 13ο  : «Περί Απόδοσης Λογαριασμού Εντάλματος Προπληρωμής  »
ΘΕΜΑ  14ο  : «Συμμόρφωση  αναθέτουσας  αρχής  με  την  αριθμ.1487/2020
απόφαση του 7ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ που αφορά την ¨Προμήθεια προσωρινών
εγκαταστάσεων στέγασης τεσσάρων χώρων υγιεινής και βασικού εξοπλισμού για
την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στις ΤΚ
Καστέλλας, Πάλιουρα, Πισσώνα και στενής του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων¨ »
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