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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  21η του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους  2017 ,  ημέρα της
εβδομάδος Πέμπτη και ώρα  18 : 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 κατάργησης προσωποπαγών θέσεων».
ΘΕΜΑ  2ο:  «Περί  μεταφοράς  προσωπικού  της  πρώην  Δημοτικής  Επιχείρησης
Ύδρευσης Μεσσαπίων (Δ.Ε.Υ.Α.Μ), στο Δήμο Διρφύων  - Μεσσαπίων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4483/2017».
ΘΕΜΑ  3ο : «  Περί  σύστασης  προσωποπαγών  θέσεων  για  την  κατάταξη
μεταφερόμενου  προσωπικού  της  πρώην  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης
Μεσσαπίων (Δ.Ε.Υ.Α.Μ), στο Δήμο Διρφύων  - Μεσσαπίων ».
ΘΕΜΑ 4ο :  «Περί  μεταφοράς  προσωπικού  της  πρώην  Δημοτικής  Κοινωφελούς
Επιχείρησης Μεσσαπίων (ΔΗ.ΚΕ.ΜΕ), στο ΝΠΔΔ του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων
με  την  επωνυμία  Δημοτική  Κοινωνική  Αλληλεγγύη  Διρφύων  –  Μεσσαπίων
(ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4483/2017».
ΘΕΜΑ 5ο :  ««Περί έγκρισης συμβολής αγροτικής οδού με την εθνική οδό (77)
Χαλκίδας- Αιδηψού».
ΘΕΜΑ 6ο : «Περί έγκρισης 12ης τροποποίησης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017».
ΘΕΜΑ 7ο : «Περί έγκρισης  της υπ’ αριθμ. 85/2017 Απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ
σχετικά με την 6η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».
ΘΕΜΑ  8ο :  «  Περί  συγκρότησης  επιτροπών  παρακολούθησης  και  παραλαβής
δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών , οικ. έτους
2018».
ΘΕΜΑ 9ο  : «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής (Υπηρεσιών)»
ΘΕΜΑ 10ο :  «Περί  έγκρισης  χορήγησης  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του
έργου με τίτλο : ΄΄ Βελτίωση δημοτικού κτιρίου Τ.Κ Καστέλλας ΄΄».
ΘΕΜΑ 11ο :  «Περί έγκρισης πληρωμής εργαζομένων στο πρόγραμμα ΄΄ Βοήθεια
στο Σπίτι΄΄».
ΘΕΜΑ  12ο  :  «Περί  γνωμοδότησης  επί  της  Περιβαλλοντικής  Αδειοδότησης
υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΄΄Αφοί Στεφανίδη
ΕΠΕ΄΄   στην  θέση  ΄΄  Άράπης  ΄΄  ,   Τ.Κ  Καθενών  του  Δήμου  Διρφύων  -
Μεσσαπίων».

Ψαχνά, 15 Δεκεμβρίου  2017
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