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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του  Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, που θα συνεδριάσει στο Δημοτικό 
Κατάστημα  (Αίθουσα  Λευτέρης  Μυλωνάς)  ,  που  βρίσκεται  στα  Ψαχνά  Ευβοίας 
(  Αβάντων  18)  ,  την  23η του μηνός  Αυγούστου του έτους  2017 ,  ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα  19 : 00 μ.μ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
παρακάτω θέματα  της ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των  Ν. 
3463 / 2006 και 3852 / 2010. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1Ο :  «Περί  έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΄΄ Αναπλάσεις  Τ.Κ 
Καστέλλας ΄΄»
ΘΕΜΑ 2ο :  «Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΄΄ Ασφαλτόστρωση 
οδών Τ.Κ Πολιτικών ΄΄».
ΘΕΜΑ 3ο  : « Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΄΄ Βελτίωση δημοτικής 
οδού Ψαχνά - Κοντοδεσπότι ΄΄ ».
ΘΕΜΑ 4ο  : « Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΄΄ Βελτίωση Αγροτικής 
οδοποιϊας Στροπώνων ΄΄ ».
ΘΕΜΑ 5ο   :  « Περί  έγκρισης  εκτέλεσης του έργου με  τίτλο: ΄΄ Οδοποιϊα  Αγ. 
Σοφίας ΄΄ ».
ΘΕΜΑ 6ο  : « Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΄΄ Βελτίωση Ύδρευσης 
Ψαχνών ΄΄ ».
ΘΕΜΑ 7ο   :  « Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΄΄ Αναπλάσεις Τ.κ 
Νεροτριβιάς ΄΄ ».
ΘΕΜΑ 8ο   :  « Περί  έγκρισης  εκτέλεσης έργων για  επεκτάσεις  και  παραλλαγές 
δικτύων Δημοτικού Φωτισμού με συντεταγμένες από τη ΔΕΔΔΗΕ μελέτες ΄΄ ».
ΘΕΜΑ 9ο   :  «  Περί  έγκρισης  εκτέλεσης  έργου  για  τοποθέτηση  νέας  παροχής 
Δημοτικού Φωτισμού με συντεταγμένη από τη ΔΕΔΔΗΕ μελέτη  ».
ΘΕΜΑ 10ο  :  «Περί έγκρισης του 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ για την εκτέλεση του 
έργου με τίτλο : ΄΄ Βελτίωση Παιδικών χαρών ΔΕ Διρφύων Δήμου Διρφύων – 
Μεσσαπίων ΄΄».
ΘΕΜΑ 11ο  : «Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας  για την εκτέλεση 
του έργου με τίτλο : ΄΄ Βελτίωση Παιδικών χαρών ΔΕ Διρφύων,  Δήμου Διρφύων 
– Μεσσαπίων ΄΄».
ΘΕΜΑ 12ο  : «Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας  για την εκτέλεση 
του  έργου  με  τίτλο  :  ΄΄  Βελτίωση  Παιδικών  χαρών  ΔΕ  Μεσσαπίων,   Δήμου 
Διρφύων – Μεσσαπίων ΄΄».
ΘΕΜΑ 13ο  : «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής 
του  έργου  με  τίτλο  :  ΄΄  Οδοποιϊα  Νεροτριβιάς,  Ψαχνών,  Κυπαρισσίου  , 
Μακρυκάπας ΄΄».
ΘΕΜΑ 14ο  : «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής   του έργου με 
τίτλο : ΄΄ Αξιοποίηση φυσικού κάλλους ορεινού οικισμού Στροπώνων ΄΄».



ΘΕΜΑ 15ο  : «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής   του έργου με 
τίτλο : ΄΄ Επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Μακρυκάπας ΄΄».
ΘΕΜΑ 16ο  :  «Περί έγκρισης τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων 1ου τριμήνου 
του έτους 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
ΘΕΜΑ 17ο  :  «Περί έγκρισης τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων 2ου τριμήνου 
του έτους 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
ΘΕΜΑ 18ο  : «Περί αποδοχής χρηματοδότησης και τροποποίησης προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2017».
ΘΕΜΑ 19ο  : «Περί δωρεάν διάθεσης τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Ψαχνών».
ΘΕΜΑ 20ο  : «Περί κατανομής πιστώσεων στις σχολικές μονάδες του Δήμου ( Β΄ 
κατανομή έτους 2017)».
ΘΕΜΑ 21ο : «Περί διαγραφής από βεβαιωτικούς καταλόγους».
ΘΕΜΑ 22ο: «Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 39/2017 Απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ 
σχετικά με την 3η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 ».
ΘΕΜΑ  23ο :  «Περί  ενίσχυσης  της  προσπάθειας  του  Δήμου  Μήλου  για  τον 
επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου ».
ΘΕΜΑ 24ο  : «Περί ορισμού εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του Δήμου για την 
συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του ΄΄Φο. Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε΄΄».
ΘΕΜΑ 25ο  : «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση ερευνητικού 
έργου με τίτλο: ΄΄ Διερεύνηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του πρωτογενούς 
τομέα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων σε συνδυασμό με την Μεταποιητική και 
Τουριστική  δραστηριότητα  της  περιοχής  και  παράλληλη  εκπόνηση  στρατηγικού 
πιλοτικού σχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία Δομής στήριξης της αγροτικής 
επιχειρηματικότητας  ,  μουσείου  παραδοσιακής  γεωργίας-λαογραφίας  και 
γαστρονομίας  καθώς  και  εκπαιδευτικού  –  ερευνητικού  χώρου  ανάδειξης  της 
ενδημικής  χλωρίδας  αρωματικών  και  φαρμακευτικών  φυτών  της  ευρύτερης 
περιοχής ΄΄  Δήμου Διρφύων  -Μεσσαπίων »
ΘΕΜΑ 26ο   : «Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., 
Μαθητεία  Ι.Ε.Κ.)  για  απασχόληση  στο  Δήμο  Διρφύων  -  Μεσσαπίων  κατά  το 
σχολικό έτος 2017-18». 
ΘΕΜΑ  27Ο :  «Γνωμοδότηση  επί  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε)  σχετικά  με  την  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  του  έργου  με  τίτλο:  ΄΄ 
Βελτίωση της Ε.Ο 77 στο τμήμα Ψαχνά – Προκόπι».
ΘΕΜΑ  28Ο :  «Περί  εξέτασης  αίτησης  Συλλόγου  Εθελοντικών  Δυνάμεων 
Δασοπροστασίας και Διάσωσης, για επιχορήγηση από τον Δήμο»
ΘΕΜΑ 29ο  : «Περί έγκρισης αγοράς οχημάτων»
ΘΕΜΑ 30ο   :  «Περί  επικαιροποίησης  πρότασης  της πράξης  με  τίτλο:  ΄΄ Έργα 
Συλλογής  - Μεταφοράς – Επεξεργασίας και Διάθεσης λυμάτων Δήμου Διρφύων 
-Μεσσαπίων ( Β΄Φάση – Ολοκλήρωση) , MIS 5003577»
ΘΕΜΑ  31ο   :  «  Περί  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο:  ΄΄  Οδοποιϊα  Τ.Κ 
Καμαρίτσας΄΄»
ΘΕΜΑ 32ο   : «Περί  αναμόρφωσης  Ολοκληρωμένου Πλαισίου  Δράσης  (Ο.Π.Δ), 
οικονομικού έτους 2017».
ΘΕΜΑ 33ο   : «Περί  αναπροσαρμογής  ή  μη  των  τελών  για  το  έτος  2018  και 
εφεξής»

Ψαχνά, 18 Αυγούστου 2017
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