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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 16η  του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 , ημέρα της
εβδομάδος  Τρίτη και ώρα  19:00 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 σύνταξης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων
οικονομικού έτους 2019 ».
ΘΕΜΑ 2ο :  «Περί Καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας καθώς καθώς και λειτουργίας
τις  Κυριακές  και  τις  εξαιρέσιμες  ημέρες  των  υπηρεσιών  Ύδρευσης-Άρδευσης-
Αποχέτευσης  ,  Καθαριότητας  –  Ηλεκτροφωτισμού  και  Τεχνικών  Υπηρεσιών του
Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων (παρ. 3, άρθρο 36 Ν. 3584/07)». 
ΘΕΜΑ 3ο :   «Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ μαθητείας ΟΑΕΔ που
επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκησή τους στο Δήμο Διρφύων-
Μεσσαπίων κατά τα σχολικά έτη 2018-2020».
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί έγκρισης χορήγησης 3ης Παράτασης προθεσμίας του έργου με
τίτλο:  ΄΄ Αναπλάσεις Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε.Μεσσαπίων ΄΄  ».
ΘΕΜΑ 5ο : «Περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης για την εκτέλεση του έργου
με τίτλο: ΄΄ Αναπλάσεις Τοπικής Κοινότητας Καστέλλας΄΄».
ΘΕΜΑ  6ο :  «Περί  έγκρισης  1ου ΑΠΕ  για  την  εκτέλεση  του  έργου   με  τίτλο:
΄΄ Βελτίωση Υδρευσης Ψαχνών΄΄».
ΘΕΜΑ  7ο : «Περί  έγκρισης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο:  «  ΄΄  Οδοποιϊα
Αμφιθέας΄΄».
ΘΕΜΑ 8ο : « Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδήλωσης εορτασμού για την Εθνική
Επέτειο της ΄΄28ης Οκτωβρίου 1940΄΄».
ΘΕΜΑ  9ο :   «Περί  έγκρισης  αγοράς  οικοπέδων  στην  Τ.Κ  Πολιτικών  Δήμου
Διρφύων-Μεσσαπίων, για το υποέργο ΄΄Αγορά Γής΄΄ της ενταγμένης πράξης στο
ΕΣΠΑ  (ΕΠΠΕΡΑΑ)   με  τίτλο:  ΄΄  Έργα  Συλλογής-Μεταφοράς-Επεξεργασίας  και
διάθεσης Λυμάτων Δήμου Διρφύων  - Μεσσαπίων – Β΄Φάση (ολοκλήρωση)  MIS
5003577΄΄».
ΘΕΜΑ 10ο :  «Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους αποχέτευσης για το έτος 2019
και εφεξής».
ΘΕΜΑ  11ο:  «Περί  αναπροσαρμογής  ή  μη  των  τελών  για  το  έτος  2019  και
εφεξής».
ΘΕΜΑ  12ο:  «Περί  έγκρισης  12ης τροποποίησης  προϋπολογισμού,  οικ.  έτους
2018 ».



ΘΕΜΑ 13ο : «Περί έγκρισης χορήγησης 1ου ΑΠΕ για την εκτέλεση  του έργου με
τίτλο:  ΄΄ Αναπλάσεις Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε.Μεσσαπίων ΄΄  ».
ΘΕΜΑ 14ο : «Περί διαγραφών ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους  ».
ΘΕΜΑ  15ο :  «Περί  έγκρισης  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε.)
σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης χοιροτροφικής μονάδας
της εταιρείας ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.  συνοδευόμενη από μονάδα επεξεργασίας
κρέατος στην θέση ΣΤΕΡΝΑ στην Τ.Κ  Πισσώνα του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων».
ΘΕΜΑ  16ο :  «Περί  έγκρισης  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε.)
σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας
του κ. Σπυρίδωνα Χαλαστάρα , στην θέση «Φυγιές» στην Τ.Κ  Τριάδας του Δήμου
Διρφύων-Μεσσαπίων».
ΘΕΜΑ 17ο  : «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής (Υπηρεσιών)».
ΘΕΜΑ 18ο  : «Έγκριση υποβολής από κοινού µε το Επιμελητήριο Ευβοίας αίτησης
χρηματοδότησης  στην  πρόσκληση  της  του  Ε.Π.  Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία µε κωδικό 098 για την πράξη «Ανοικτό Κέντρο
Εμπορίου Ψαχνών». 

Ψαχνά,  12  Οκτωβρίου    2018
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