
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ                             
Αρ. Πρωτ. : 16574 
 
                                                                 ΠΡΟΣ : Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο 

                                                       ………………………………………… 
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 13  του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2018 , ηµέρα της 
εβδοµάδος  Πέµπτη και ώρα  18:00  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: «Οδοποιϊα Τ.Κ.Στενής». 
ΘΕΜΑ 2ο : «Περί εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: ΄΄Επισκευή-συντήρηση σχολικών 
κτιρίων & αύλειων χώρων (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ιι)΄΄». 
 ΘΕΜΑ 3ο : «Περί εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: «Αγροτική Οδοποιϊα 
Τ.Κ.Θεολόγου». 
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: «Αγροτική Οδοποιϊα 
Τ.Κ.Μίστρου». 
ΘΕΜΑ 5ο : «Περί έγκρισης υποβολής της Πράξης µε τίτλο ΄΄Ασφαλτόστρωση 
αγροτικής οδού από περιοχή Αγριοσυκιά έως Κοτσίκια, Τ.Κ.Γλυφάδας 
∆.Ε.∆ιρφύων΄΄». 
ΘΕΜΑ 6ο :   «Περί χορήγησης 5ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε 
τίτλο ΄΄Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισµών Ψαχνών και 
Καστέλλας ΄΄». 
ΘΕΜΑ 7ο :   «Περί χορήγησης 4ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε 
τίτλο ΄΄Αναπλάσεις ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ∆.Ε.Μεσσαπίων ΄΄». 
ΘΕΜΑ 8ο :   «Περί χορήγησης 1ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε 
τίτλο ΄΄Αναπλάσεις Τ.Κ.Στενής ΄΄». 
ΘΕΜΑ 9ο :   «Περί χορήγησης 1ης  παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε 
τίτλο ΄΄Οδοποιϊα Τ.Κ.Καστέλλας ΄΄». 
ΘΕΜΑ 10ο :   «Περί µεταβολών σχολικών µονάδων για το σχολικό έτος 2019-
2020». 
ΘΕΜΑ 11Ο : «Περί έγκρισης 13ης τροποποίησης προϋπολογισµού, οικ. έτους              
2018 ». 
ΘΕΜΑ 12ο : « Περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής 
δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών , οικ. έτους 
2018». 
ΘΕΜΑ 13ο  : «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής (Υπηρεσιών)» 
ΘΕΜΑ 14ο  : «Περί έγκρισης υποβολής πρότασης για την χρηµατοδότηση της 
πράξης µε τίτλο: ΄΄ ∆ηµιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης και ανάπτυξης 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού ∆ίρφυς (Κ.Ε.Α.Π.Υ.∆) ΄΄ στο Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) ». 
ΘΕΜΑ 15ο : «Περί έγκρισης πληρωµής εργαζοµένων στο πρόγραµµα ΄΄ Βοήθεια 
στο Σπίτι΄΄». 
 

Ψαχνά,  7   ∆εκεµβρίου  2018 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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