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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 23η   του µηνός Ιουλίου του έτους 2018 , ηµέρα της 
εβδοµάδος  ∆ευτέρα και ώρα  19 : 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: ΄΄ Βελτίωση παιδικών χαρών 
∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων (πλην Τ.Κ Μακρυκάπας)». 
ΘΕΜΑ 2ο : «Περί εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: ΄΄ Αγροτική Οδοποιϊα Τ.Κ 
Νεροτριβιάς΄΄». 
ΘΕΜΑ 3ο : «Περί εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: ΄΄ Αγροτική Οδοποιια Τ.Κ 
Καµαρίτσας΄΄». 
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: ΄΄ Αγροτική Οδοποιια Τ.Κ 
Καστέλλας΄΄». 
ΘΕΜΑ 5ο : «Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για την εκτέλεση του έργου  µε τίτλο:                     
΄΄ Ασφαλτόστρωση οδών Τ.Κ Πολιτικών΄΄» 
ΘΕΜΑ 6ο : «Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για την εκτέλεση του έργου  µε τίτλο:                     
΄΄ Οδοποϊια  Τ.Κ Καµαρίτσας΄΄» 
ΘΕΜΑ 7ο :   «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 ∆ήµου ∆ιρφύων – 
Μεσσαπίων». 
ΘΕΜΑ 8ο :   « Περί χορήγησης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε 
τίτλο ΄΄ Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισµών Ψαχνών και 
Καστέλλας  ΄΄». 
ΘΕΜΑ 9ο : «Περί έγκρισης αγοράς οικοπέδου στην Τ.Κ Αγίου Αθανασίου ∆ήµου 
∆ιρφύων  - Μεσσαπίων΄΄» 
ΘΕΜΑ 10ο : «Περί έγκρισης Απολογισµού οικ. έτους 2017 του ΝΠ∆∆ µε την 
επωνυµία:΄΄ Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιρφύων  - Μεσσαπίων» 
ΘΕΜΑ 11ο : «Περί έγκρισης Απολογισµού οικ. έτους 2017 του ΝΠ∆∆ µε την 
επωνυµία :΄΄ Σχολική Επιτροπή Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιρφύων  - Μεσσαπίων» 
ΘΕΜΑ 12Ο : «Περί έγκρισης 5ης τροποποίησης προϋπολογισµού, οικ. έτους              
2018 ». 
ΘΕΜΑ 13ο : « Περί τροποποίησης τεχνικού προγράµµατος εκτελεστέων έργων 
οικ. έτους 2018» 



ΘΕΜΑ 14ο : « Περί εξέτασης αίτησης για χορήγηση παράτασης στην εκκαθάριση 
των πρώην δηµοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων ∆Η.ΚΕ.ΜΕ κσαι ∆Η.ΚΕ.∆Ι» 
ΘΕΜΑ 15ο  : «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής (Υπηρεσιών)». 
ΘΕΜΑ 16ο  : «Περί έγκρισης της διαδικασίας ανάθεσης µέσω διαπραγµάτευσης, 
για την ανάδειξη αναδόχου της προµήθειας των δύο ηµιφορτηγών 4χ4 (τµήµα 1 
και 2) για τις ανάγκες του δήµου ∆ιρφύων-Μεσσαπίων». 
ΘΕΜΑ 17ο : «Περί εξέτασης αίτησης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή 
λαϊκών αγορών (Γκιόµπρη Αρετή του Πέτρου)».  
ΘΕΜΑ 18ο :   «Περί εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: ΄΄ Οδοποιϊα Ψαχνών΄΄». 
ΘΕΜΑ 19ο :   «Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για την εκτέλεση του έργου  µε τίτλο:                     
΄΄ Βελτίωση ∆ηµοτικού κτιρίου Τ.Κ.Καστέλλας΄΄» 
 

Ψαχνά,  18  Ιουλίου   2018 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 


