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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 22η  του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ηµέρα της 
εβδοµάδος Τρίτη 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 : «  Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. και σύσταση θέσεων µόνιµου προσωπικού 
προκειµένου να ενταχθεί το πρόγραµµα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» σε οργανική 
µονάδα του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 2ο : « Περί συγκρότησης επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής 
του έργου µε τίτλο: ΄΄ Βελτίωση Ύδρευσης Ψαχνών ΄΄». 
ΘΕΜΑ 3ο : «Περί έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του 
έργου µε τίτλο ΄΄ Αναπλάσεις Τοπικής Κοινότητας  Καστέλλας ΄΄». 
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του 
έργου µε τίτλο ΄΄ Κατασκευή παιδότοπου στην Τ.Κ Μακρυκάπας ΄΄». 
ΘΕΜΑ 5Ο  : «Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών, για την 
εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων έτους 2019». 
ΘΕΜΑ 6ο  : «Περί συγκρότησης επιτροπής συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών 
διαφορών έτους 2019». 
ΘΕΜΑ 7ο : «Περί έγκρισης µίσθωσης κτιρίου για την υλοποίηση του προγράµµατος 
διανοµής τροφίµων και λοιπών αγαθών (ΤΕΒΑ) σε δικαιούχους – ωφελούµενους, 
από το Κέντρο Κοινότητας  του ∆ήµου ∆ιρφύων  - Μεσσαπίων». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Περί ορισµού µελών για την συγκρότηση Επιτροπών». 
ΘΕΜΑ 9Ο : « Περί έγκρισης Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 10Ο : «Περί εξειδίκευσης πιστώσεων προϋπολογισµού για την πληρωµή 
Εξόδων δικαστικής απόφασης κατά του ∆ήµου ∆ιρφύων  - Μεσσαπίων ».  
ΘΕΜΑ 11ο : «Περί έγκρισης προϋπολογισµού ∆ηµοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
∆ιρφύων – Μεσσαπίων (∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ) οικ. έτους 2019 (Υπ’ αριθµ. 1/2019 
Απόφαση ∆.Σ) ». 
  
 
 

Ψαχνά,   16 Ιανουαρίου  2019 
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