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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  20η   του  μηνός  Ιουνίου  του  έτους  2018  ,  ημέρα  της
εβδομάδος  Τετάρτη και ώρα  19 : 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  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο:  ΄΄  Κατασκευή   δικτύου
Αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Πολιτικών ΄΄( Υποέργο 3  της πράξης "Έργα
συλλογής-μεταφοράς-επεξεργασίας  &  διάθεσης  λυμάτων  του  Δήμου  Διρφύων
-Μεσσαπίων - Β' ΦΑΣΗ (ολοκλήρωση)  (MIS 5003577, Κωδικός ΟΠΣ 5003577, ΕΠ.
ΠΡ  ΄΄  Υποδομές  -  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  ΄΄  ΕΣΠΑ
2014-2020)».
ΘΕΜΑ 2ο : «Περί εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΄΄ Αποκατάσταση ζημιών στο
οδικό δίκτυο ΔΕ Διρφύων, πλην Τ.Κ Γλυφάδας και Στροπώνων΄΄».
ΘΕΜΑ 3ο : «Περί εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΄΄ Οδοποιϊα Τ.Κ Άτταλης΄΄».
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης για την εκτέλεση του έργου
με  τίτλο:  ΄΄  Αποκατάσταση  Ζημιών  στο  οδικό  δίκτυο  οικισμών  Λάμαρης  και
Χιλιαδούς Τ.Κ Στροπώνων΄΄»
ΘΕΜΑ  5ο :  «Περί  έγκρισης  1ου ΑΠΕ  για  την  εκτέλεση  του  έργου   με  τίτλο:
΄΄ Αποκατάσταση Ζημιών στο οδικό δίκτυο οικισμών Λάμαρης και Χιλιαδούς Τ.Κ
Στροπώνων΄΄»
ΘΕΜΑ 6ο : «Περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης για την εκτέλεση του έργου
με τίτλο: ΄΄ Αποκατάσταση Ζημιών στο οδικό δίκτυο Τ.Κ Γλυφάδας΄΄»
ΘΕΜΑ  7ο :  «Περί  έγκρισης  1ου ΑΠΕ  για  την  εκτέλεση  του  έργου   με  τίτλο:
΄΄ Αποκατάσταση Ζημιών στο οδικό δίκτυο Τ.Κ Γλυφάδας΄΄»
ΘΕΜΑ  8ο :  «Περί  έγκρισης  1ου ΑΠΕ  για  την  εκτέλεση  του  έργου   με  τίτλο:
΄΄ Οδοποιϊα Αγίας Σοφίας΄΄»
ΘΕΜΑ 9ο : «Περί έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης για την εκτέλεση του έργου
με τίτλο: ΄΄ Αναπλάσεις Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Μεσσαπίων΄΄»
ΘΕΜΑ 10ο : «Περί έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης για την εκτέλεση του έργου
με τίτλο: ΄΄ Αναπλάσεις Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Διρφύων΄΄»
ΘΕΜΑ  11ο : «Περί  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο:  ΄΄  Αναπλάσεις  Τ.Κ
Νεροτριβιάς΄΄».
ΘΕΜΑ 12ο : «Περί  εκτέλεσης  του έργου  με  τίτλο:  ΄΄  Αγροτική Οδοποιϊα  Τ.Κ
Καστέλλας΄΄».
ΘΕΜΑ 13ο : «Περί εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΄΄ Αναπλάσεις Τ.Κ Τριάδας΄΄».



ΘΕΜΑ 14ο : «Περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου οχημάτων
στην ιδιοκτησία κ. Δήμητρας Γιαννάκη  για την έκδοση οικοδομικής άδειας τριών
νέων κατοικιών». 
ΘΕΜΑ  15Ο :  «Περί  εγκεκριμένης  προγραμματικής  σύμβασης  και  έγκρισης  3ης

τροποποίησης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018 ».
ΘΕΜΑ  16Ο :  «Περί  έγκρισης  4ης τροποποίησης  προϋπολογισμού,  οικ.  έτους
2018 ».
ΘΕΜΑ 17ο :  «Περί  ορισμού μελών για την συγκρότηση Επιτροπής καθορισμού
καταλληλότητας και τιμήματος προς εκποίηση και εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων
και κινητών πραγμάτων»
ΘΕΜΑ  18ο   : «Περί  επιλογής  χώρου  για  την  διεξαγωγή  της  Συνεδρίασης
Απολογισμού των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής ( άρθρο 217 Ν. 3463 /2006,
όπως ισχύει)».
ΘΕΜΑ 19o : «Περί οργάνωσης Πυρασφάλειας». 
ΘΕΜΑ 20ο  : «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής (Υπηρεσιών)».
ΘΕΜΑ 21Ο :  « Περί έγκρισης Απόφασης Υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου
(1)  της Πράξης με τίτλο: ΄΄ Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων΄΄,
κωδ. MIS 5002529»
ΘΕΜΑ 22Ο :  « Περί  σύστασης  ,  στελέχωσης  και  λειτουργίας  του  Μηχανισμού
Πιστοποίησης  της  Πράξης  με  τίτλο:  ΄΄  Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Διρφύων  –
Μεσσαπίων΄΄, κωδ. MIS 5002529»
ΘΕΜΑ  23o : «Περί  έγκρισης  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε.)
σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας
της εταιρίας ΚΟΤΙΝΟ ΑΒΕΕ στην θέση  «Κατσαμπάς»  στην Τ.Κ. Καστέλας του
Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων».
ΘΕΜΑ  24o : «Περί  έγκρισης  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε.)
σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης μονάδας πτηνοσφαγείου
στην  θέση   «Κρύα  Βρύση»   στην  Τ.Κ.  Πούρνου  του  Δήμου  Διρφύων  –
Μεσσαπίων».
ΘΕΜΑ  25o : «Περί  έγκρισης  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε.)
σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα Ν.
Ευβοίας – ποταμός Λήλας / αντιπλημμυρικά έργα οικισμών εκβολής»
ΘΕΜΑ  26o : «Περί  έγκρισης  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε.)
σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας
της ετιαρίας ΚΟΤΙΝΟ ΑΒΕΕ,  στην θέση  «Παλιοπαναγιά»  στην Τ.Κ. Τριάδας του
Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων».
ΘΕΜΑ  27Ο :  «Περί  εξέτασης  αίτησης  Συλλόγου  Εθελοντικών  Δυνάμεων
Δασοπροστασίας και Διάσωσης, για επιχορήγηση από τον Δήμο»
ΘΕΜΑ 28Ο :  «Περί έγκρισης εκτέλεσης έργου επέκτασης -βελτίωσης Δημοτικού
Φωτισμού με συντεταγμένη από τη ΔΕΔΔΗΕ μελέτη»
ΘΕΜΑ 29Ο : «Περί ονομασίας Γηπέδων Τ.Κ.Πολιτικών και Τ.Κ Καστέλλας»
ΘΕΜΑ 30Ο :  «Περί κατανομής αδιάθετων πιστώσεων ΥΠ.ΕΣ (Άρθρο 27 του Ν.
3756/2009)»

Ψαχνά, 14  Ιουνίου   2018
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