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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 22η   του μηνός Μαίου του έτους 2018 , ημέρα της εβδομάδος
Τρίτη και ώρα  1 : 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 λήψης απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση
της  πράξης  με  τίτλο  ΄΄  Προμήθεια  και  Τοποθέτηση  Εξοπλισμού  για  την
Αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων΄΄».
ΘΕΜΑ 2ο : «Περί λήψης απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση
της πράξης με  τίτλο ΄΄  Επισκευή  – Συντήρηση Σχολικών κτιρίων και  αύλειων
χώρων΄΄».
ΘΕΜΑ 3ο :  «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου  με
τίτλο: ΄΄ Αποκατάσταση προβλήματος Ύδρευσης Δ.Κ Ψαχνών και Τ.Κ Καστέλλας ,
Νεροτριβιάς, Άτταλης Δ.Ε Μεσσαπίων Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων»
ΘΕΜΑ 4ο :  «Περί  εξέτασης  ένστασης  αναδόχου  και  λήψης  απόφασης  για  την
έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο:
΄΄ Αντιπλημμυρική παραποτάμια προστασία Δήμου Μεσσαπίων΄΄»
ΘΕΜΑ 5ο :  «Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΑΠΕ) του έργου  με
τίτλο: ΄΄ Αποκατάσταση Βατότητας Οδών Παγώντα και Οικισμού Μαυρόπουλο΄΄»
ΘΕΜΑ 6ο :  «Περί έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης εκτέλεσης του έργου  με
τίτλο: ΄΄ Αποκατάσταση Βατότητας Οδών Παγώντα και Οικισμού Μαυρόπουλο΄΄»
ΘΕΜΑ 7ο : «Περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου οχημάτων
στην  ιδιοκτησία  κ.  Χρήστου  Καρλατήρα  για  την  έκδοση  οικοδομικής  άδειας
σταυλικών εγκαταστάσεων (αρμεκτήριο)». 
ΘΕΜΑ 8Ο : «Περί έγκρισης 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018 ».
ΘΕΜΑ 9Ο : «Περί έγκρισης τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων 1ου τριμήνου του
έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
ΘΕΜΑ 10ο : « Περί διαγραφής οφειλών (απαιτήσεων) κατά του Δήμου»
ΘΕΜΑ 11ο : « Περί κατανομής αδιάθετων πιστώσεων ΥΠ.ΕΣ του άρθρου 27 του Ν.
3756/2009»
ΘΕΜΑ 12ο :  « Περί κατανομής πιστώσεων ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώην
ΣΑΤΑ) για κάλυψη επενδυτικών δαπανών»
ΘΕΜΑ 13ο : «Περί διαγραφών από βεβαιωτικούς καταλόγους»
ΘΕΜΑ 14ο : «Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ΤΑΠ»
ΘΕΜΑ 15ο : « Περί εξέτασης αιτήσεως ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για διαγραφή ποσού
από  βεβαιωτικό  κατάλογο  ύδρευσης,  λόγω  λανθασμένης  καταχώρησης
τιμολογίου».  



ΘΕΜΑ 16ο : « Περί κατανομής πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές (Β΄ κατανομή
έτους 2018) του Δήμου Διρφύων  -Μεσσαπίων»
ΘΕΜΑ  17ο   : «Περί  καθορισμού  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 2018-19». 
ΘΕΜΑ 18ο   : «Περί πρόσληψης υδρονομέων για το έτος 2018»
ΘΕΜΑ 19ο   : «Περί καθορισμού Αδειών Υπαίθριου Εμπορίου»
ΘΕΜΑ 20ο   : ««Περί ορισμού εκπροσώπων για την συγκρότηση Πρωτοβάθμιου
Συμβουλίου  Επιθεώρησης  Θεάτρων ,  Κινηματογράφων ΠΕ Ευβοίας  για  το  έτος
2018».
ΘΕΜΑ 21ο   : «Περί αποδοχής δακοκτονίας έτους 2018»
ΘΕΜΑ  22ο   : «Περί  υποβολής  πρότασης  στην  πρόσκληση  075  του  Ε.Π
«Ανταγωνιστικότητα  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία»  του  Άξονα
Προτεραιότητας  03  «Ανάπτυξη  μηχανισμών  στήριξης  της  επιχειρηματικότητας»,
συγχρηματοδοτούμενο  από  το  ΕΤΠΑ  για  την  πράξη  με  τίτλο:  «Δημιουργία
Ολοκληρωμένων  Τουριστικών  Προσβάσιμων  Θαλάσσιων  Προορισμών  Δήμου
Διρφύων- Μεσσαπίων».
ΘΕΜΑ 23ο : « Περί εξέτασης αιτήσεων για επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων ».
ΘΕΜΑ 24ο : « Περί εξέτασης αιτήσεων για επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων ».
ΘΕΜΑ  25ο : «Περί  αποδοχής  παραιτήσεων  και  ορισμού  νέων  μελών  για  την
συγκρότηση  διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΝΠΔΔ  με  την  επωνυμία  με  τίτλο:
΄΄  Σχολική  επιτροπή  Μονάδων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Διρφύων  –
Μεσσαπίων΄΄»
ΘΕΜΑ  26ο : «Περί  διόρθωσης  –  τροποποίησης  Τεχνικού  προγράμματος
εκτελεστέων έργων οικ. έτους 2018»

Ψαχνά, 17 Μαίου   2018
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