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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 13η   του μηνός. Νοεμβρίου του έτους 2018 , ημέρα της
εβδομάδος  Τρίτη 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 λύσης σύμβασης μίσθωσης πηγών Αγ. Στεφάνου, Τ.Κ Στενής»
ΘΕΜΑ 2ο : «Περί  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο:  «Αποχέτευση  Ομβρίων  Τ.Κ.
Αμφιθέας, Πούρνου΄΄».
ΘΕΜΑ 3ο : «Περί εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΄΄ Βελτίωση αγροτικής οδού από
Αγ.Ιωάννη Καλυβίτη έως διασταύρωση ΛΑΡΚΟ΄΄».
ΘΕΜΑ 4ο :   « Περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με
τίτλο ΄΄Βελτίωση δημοτικής οδού Ψαχνών-Κοντοδεσποτίου ΄΄».
ΘΕΜΑ  5ο :  «Περί  έγκρισης  1ου ΑΠΕ  για  την  εκτέλεση  του  έργου   με  τίτλο:
΄΄ Διαγράμμιση δημοτικών οδών΄΄»
ΘΕΜΑ 6ο : «Περί έγκρισης κατασκευής πεζοδρομίων»
ΘΕΜΑ 7ο : «Περί λήψης απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση
της πράξης με τίτλο: ΄΄ Εμπλουτισμός ύδρευσης Ψαχνών-Καστέλλας-Τριάδας΄΄». 
ΘΕΜΑ 8Ο :  «Περί αποδοχής γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων
κατά  της  υπ’αριθμ.362/2018  διαταγής  πληρωμής  της  εταιρείας  Ιωάννης
Σταμ.Μπασδέκης και Υιός».
ΘΕΜΑ  9Ο :  «  Περί  επιλογής  τραπεζικού  ιδρύματος  για  την  κατάθεση  των
χρηματικών διαθέσιμων του Δήμου»
ΘΕΜΑ 10Ο :  «Περί έγκρισης τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων 3ου τριμήνου
του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
ΘΕΜΑ 11Ο :   «Περί  αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  (Ο.Π.Δ),
οικονομικού έτους 2018».
ΘΕΜΑ 12ο  : «Περί δωρεάν διάθεσης τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Ψαχνών».
ΘΕΜΑ 13ο  : «Περί δωρεάν διάθεσης τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Ψαχνών».
ΘΕΜΑ 14ο  : «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής (Υπηρεσιών)».
ΘΕΜΑ 15ο  : «Περί εξειδίκευσης πιστώσεων προϋπολογισμού για την προβολή και
δημοσιότητα του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διρφύων  - Μεσσαπίων».
ΘΕΜΑ  16ο : «  Περί  μνημονίου  συνεργασίας  μεταξύ  Εθνικού  Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και Δήμου Διρφύων  -Μεσσαπίων για τη δημιουργία της
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ»

Ψαχνά,  8    Νοεμβρίου  2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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