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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
   Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του  ∆ήµου ∆ιρφύων - Μεσσαπίων, που θα συνεδριάσει στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα (Αίθουσα Λευτέρης Μυλωνάς) , που βρίσκεται στα Ψαχνά Ευβοίας           
( Αβάντων 18) , την 27η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2017 , ηµέρα της 
εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα  18 : 30 µ. µ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων 
στα παρακάτω θέµατα  της ηµερήσιας ∆ιάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των  Ν. 
3463 / 2006 και 3852 / 2010.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο : « Περί εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: ‘’∆ιαγράµµιση ∆ηµοτικών 
Οδών΄΄». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Περί εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: ‘’Οδοποιϊα Τ.Κ.Καστέλλας΄΄». 
ΘΕΜΑ 3ο : « Περί εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: ‘’Βελτίωση – Επισκευή λοιπών 
∆ηµοτικών κτιρίων (πλην Τ.Κ.Λούτσας, Στενής, Πισσώνα, Καστέλλας΄΄». 
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του 1ου ΠΚΝΤΜΕ και παράταση προθεσµίας 
του έργου µε τίτλο : ΄΄Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας ΄΄». 
ΘΕΜΑ 5ο : ««Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και 1ης συµπληρωµατικής σύµβασης του 
έργου του έργου µε τίτλο : ΄΄Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων ΄΄». 
 ΘΕΜΑ 6ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής 
του έργου µε τίτλο : ΄΄ Αναπλάσεις Πολιτικών, Καµαρίτσας, Νεροτριβιάς ΄΄». 
ΘΕΜΑ 7ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής 
του έργου µε τίτλο : ΄΄ Κατασκευή γέφυρας επί της οδού Σ.Βέµπο, Τ.Κ.Πολιτικών 
΄΄». 
ΘΕΜΑ 8ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής 
του έργου µε τίτλο : ΄΄ Καθαίρεση υπάρχουσας και κατασκευή νέας γέφυρας 
χειµάρρου Μακρυκάπας ΄΄». 
ΘΕΜΑ 9ο  : «Περί δωρεάν διάθεσης τάφου στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο Ψαχνών». 
ΘΕΜΑ 10ο  : «Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ΤΑΠ». 
ΘΕΜΑ 11ο  : «Περί διαγραφής οφειλών». 
ΘΕΜΑ 12ο  : «Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (Υπηρεσιών)» 
ΘΕΜΑ 13ο: «Περί έγκρισης της υπ’ αριθµ. 75/2017 Απόφασης ∆.Σ. ∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ 
σχετικά µε την τροποποίηση του προϋπολογισµού (5η), οικ. έτους 2017 ». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Περί έγκρισης της υπ’ αριθµ. 79/2017 Απόφασης ∆.Σ. ∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ 
σχετικά µε τα τριµηνιαία απολογιστικά στοιχεία για την εκτέλεση του 
προϋπολογισµού 2ου και 3ου τριµήνου , οικ. έτους 2017  ». 
ΘΕΜΑ 15ο : «Περί έγκρισης  της υπ’αριθµ.82/2017 Απόφασης ∆.Σ. ∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ  
σχετικά µε έγκριση  προϋπολογισµού και του  Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 
(Ο.Π.∆) για το οικονοµικό έτος 2018». 
ΘΕΜΑ 16ο :  «Περί τροποποίησης της υπ’αριθµ.164/2017 Απόφασης ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου». 
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