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ΘΕΜΑ  : «21η  Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής»

          Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις

09-07-2019, ημέρα  Τρίτη και  ώρα  13.00,  για  τακτική  συνεδρίαση  της  Οικονομικής

Επιτροπής και λήψη αποφάσεως για τα πιο κάτω θέματα:

1) Άσκηση  ή  μη  ένδικων  μέσων  (αίτηση  αναίρεσης)  κατά  της  αριθ.Α493/2017

αποφάσεως Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας που αφορά την

αριθ.  3/2003  Πράξη  εφαρμογής  του  σχεδίου  Πόλεως  Κυπαρισσίας  και  το

11ο/2003 σχετικό πρακτικό της Επιτροπής του ΠΔ 5/17-12-1985 (ΦΕΚ 2/Α΄/17-

01-1986)

2) Άσκηση  ή  μη  ένδικων  μέσων  (αίτηση  αναίρεσης)  κατά  της  αριθ.Α530/2018

αποφάσεως Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας που αφορά την

αριθ.  3/2003  Πράξη  εφαρμογής  του  σχεδίου  Πόλεως  Κυπαρισσίας  και  το

11ο/2003 σχετικό πρακτικό της Επιτροπής του ΠΔ 5/17-12-1985 (ΦΕΚ 2/Α΄/17-

01-1986)

3) Άσκηση ή μη ένδικων μέσων (ανακοπής) κατά του Γεωργίου Φωτεινού και κατά

των από 20.02.2029 επιταγών προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου του πρώτου

εκτελεστού απογράφου των αριθ. 7/2019 και 8/2019 Διαταγών Πληρωμής του

Μον.Πρωτ.Κυπαρισσίας και του από 27.06.2019 κατασχετηρίου εγγράφου του

ανωτέρω επισπεύδοντος εις χείρας του τραπεζικού καταστήματος Κυπαρισσίας

«EFG EUROBANK ERGASIAS AE» και της κατάσχεσης που επιβλήθηκε με

βάση το ανωτέρω κατασχετήριο στα χέρια της ανωτέρω τρίτης
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4) Καθορισμός  όρων  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  «Προμήθεια  Κάδων

Καθαριότητας»

5) Καθορισμός  όρων  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  «Προμήθεια  Υλικών

Καθαριότητας  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Τριφυλίας  και  των  Νομικών  του

Προσώπων  έτους  2019-2020»

    Παρακαλείσθε  σε  περίπτωση  αδυναμίας  σας,  να  μας  το  γνωρίσετε  για  να

ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας

 

                                                                                               Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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