
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ                            
Αρ. Πρωτ. : 2285

                                                                 ΠΡΟΣ : Τον Δημοτικό Σύμβουλο
                                                         …………………………………………

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 22α  του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 , ημέρα της
εβδομάδος Πέμπτη και ώρα  18 : 30 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  χορήγησης παράτασης προθεσμίας  εκτέλεσης του έργου με
τίτλο ΄΄ Αποκατάσταση βατότητας οδών Παγώντα και οικισμού Μαυρόπουλο ΄΄».
ΘΕΜΑ 2ο : « Περί  χορήγησης παράτασης προθεσμίας  εκτέλεσης του έργου με
τίτλο:  ΄΄  Κατασκευή  εσωτερικών  δικτύων  αποχέτευσης  οικισμών  Ψαχνών  και
Καστέλλας ΄΄ ».
ΘΕΜΑ 3ο : « Περί εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΄΄ Κατασκευή παιδότοπου στην
Τ.Κ Μακρυκάπας ΄΄».
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου  με  τίτλο  :  ΄΄  Δημοτική  οδοποιϊα,  Ασφαλτόστρωση  οδού,  Σκουντέρι
Πούρνος, διασταύρωση Μίστρου ΄΄, Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων ».
ΘΕΜΑ 5ο :  «Περί  έγκρισης  σχεδίου  Προγραμματικής  σύμβασης  του  έργου  με
τίτλο: ΄΄ Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας  Δ.Ε Μεσσαπίων στο Δήμο Διρφύων-
Μεσσαπίων για τα έτη 2017-2018 (Α’ Φάση)΄΄»
ΘΕΜΑ  6ο  : «Περί  διαγραφής τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους»
ΘΕΜΑ 7ο : « Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (Υπηρεσιών)» 
ΘΕΜΑ  8ο : «  Γνωμοδότηση  επί  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων
(Μ.Π.Ε.) σχετικά με την εγκατάσταση κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων
της  εταιρίας  RURAL CONNECT «242  2952  ΓΛΥΦΑΔΑ»  πλησίον  του  οικισμού
Γλυφάδα στην Τ.Κ. Γλυφάδας του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων».
ΘΕΜΑ 9ο : « Περί ορισμού μελών Δ.Σ. για την συγκρότηση επιτροπών».
ΘΕΜΑ  10ο  : «Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδήλωσης εορτασμού για την Εθνική
Επέτειο της ΄΄25ης Μαρτίου 1821΄΄».
ΘΕΜΑ  11ο  :  « Περί λήψης απόφασης για την κάλυψη όλων των περιοχών της
Στερεάς Ελλάδας, με τηλεοπτικό σήμα ».
ΘΕΜΑ 12ο : « Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με
τίτλο ΄΄ Αναπλάσεις Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε Διρφύων  ΄΄».
ΘΕΜΑ 13ο : « Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με
τίτλο ΄΄ Αναπλάσεις Δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε Μεσσαπίων ΄΄».

Ψαχνά, 15 Φεβρουαρίου   2018
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