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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 5η   του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος
Τρίτη και ώρα  18:00 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  έγκρισης τροποποίησης  τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων
έργων  οικ. έτους 2019».
ΘΕΜΑ 2ο : « Περί έγκρισης 1ης (υποχρεωτικής) τροποποίησης προϋπολογισμού
οικ. έτους 2019»
ΘΕΜΑ  3ο  :  «  Περί  αποδοχής  χρηματοδότησης  και  τροποποίησης  (2ης)
προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 ».
ΘΕΜΑ  4ο  :  «Περί  αποδοχής  χρηματοδότησης  και  τροποποίησης  (3ης)
προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 ».
ΘΕΜΑ  5ο  : «Περί  αποδοχής  χρηματοδότησης  και  τροποποίησης  (4ης)
προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 ».
ΘΕΜΑ  6ο: :«Περί  αποδοχής  χρηματοδότησης  και  τροποποίησης  (5ης)
προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 ».
ΘΕΜΑ  7ο: :«Περί  αποδοχής  χρηματοδότησης  και  τροποποίησης  (6ης)
προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 »
ΘΕΜΑ 8ο : «Περί διαγραφής οφειλών κατά του Δήμου Διρφύων  -Μεσσαπίων»
ΘΕΜΑ 9ο  : «Περί έγκρισης τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων 4ου τριμήνου του
έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
 ΘΕΜΑ  10ο : «Περί  έγκρισης  σχεδίου  Προγραμματικής  σύμβασης,  για  την
υλοποίηση της πράξης με τίτλο: ΄΄ Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο
Πισσώνα΄΄». 
ΘΕΜΑ  11ο : «Περί  έγκρισης  χορήγησης  5ης παράτασης  προθεσμίας  για  την
εκτέλεση του έργου με τίτλο  ΄΄ Αναπλάσεις Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
Δ.Ε. Μεσσαπίων΄΄».
ΘΕΜΑ  12ο : «Περί  έγκρισης  χορήγησης  3ης παράτασης  προθεσμίας  για  την
εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο  ΄΄  Βελτίωση  Δημοτικής  οδού  Ψαχνών-
Κοντοδεσποτίου΄΄».
ΘΕΜΑ 13ο :  «Περί  έγκρισης  2ου ΑΠΕ  για  την  εκτέλεση  του έργου  με  τίτλο:
΄΄ Αναπλάσεις Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε Μεσσαπίων΄΄»
ΘΕΜΑ 14ο :  «Περί  έγκρισης  1ου ΑΠΕ  για  την  εκτέλεση  του έργου  με  τίτλο:
΄΄ Βελτίωση Δημοτικής οδού Ψαχνών-Κοντοδεσποτίου΄΄»



ΘΕΜΑ 15ο : « Περί  διατύπωσης γνώμης για τη Μελέτη Διευθέτησης Τμήματος
Υδατορεύματος πλησίον ιδιοκτησίας Α. Μαντά στην Χιλιαδού Εύβοιας του Δήμου
Διρφύων-Μεσσαπίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4258/2014».
ΘΕΜΑ  16Ο   :  «Περί  συγκρότησης  επιτροπής  καθορισμού  καταλληλότητας  και
τιμήματος  προς  εκποίηση  και  εκμίσθωση  δημοτικών  ακινήτων  και  κινητών
πραγμάτων».
ΘΕΜΑ 17ο  : «Περί δωρεάν διάθεσης τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Ψαχνών».
ΘΕΜΑ 18ο : «  Περί  συμπληρωματικής  κατανομής  πιστώσεων έτους  2018 στις
σχολικές επιτροπές του Δήμου Διρφύων  - Μεσσαπίων».
ΘΕΜΑ 19ο : « Περί τοποθέτησης μνημείου Εθνικής Αντίστασης στην Πλατεία του
Οικισμού Μακρυμάλλης Δ.Κ Ψαχνών».
ΘΕΜΑ  20ο : «  Περί  αποδοχής  παραιτήσεων  και  ορισμού  νέων  μελών  για  τη
συγκρότηση  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΝΠΔΔ  του  Δήμου  με  την  επωνυμία
΄΄  Σχολική  Επιτροπή  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Διρφύων
-Μεσσαπίων΄΄»
ΘΕΜΑ 21ο :  «  Περί  οργάνωσης  αρδευτικής  περιόδου  και  έγκριση  πρόσληψης
υδρονομέων άρδευσης  ».
ΘΕΜΑ 22ο : « Περί πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών
μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο  του προγράμματος  ΄΄ Βοήθεια στο Σπίτι΄΄»
ΘΕΜΑ  23ο :  «Περί  έγκρισης  πρόσληψης  εποχικού  προσωπικού  με  σύμβαση
εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας τριών (03) μηνών, για την πυροπροστασία δασών του
Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων».
ΘΕΜΑ 24ο :  «Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδήλωσης εορτασμού για την Εθνική
Επέτειο της ΄΄25ης Μαρτίου 1821΄΄».
ΘΕΜΑ 25ο :  «Περί  χαρακτηρισμού Κωδικών Αριθμών του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2019, ως δεικτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής».
ΘΕΜΑ  26ο :  «  Περί  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο:  ΄΄  Βελτίωση  Δημοτικού
Καταστήματος Στενής ΄΄».
ΘΕΜΑ 27ο :  «Περί  έγκρισης  1ου ΑΠΕ  για  την  εκτέλεση  του έργου  με  τίτλο:
΄΄ Οδοποιϊα Τ.Κ Άτταλης΄΄».
ΘΕΜΑ 28ο :  «Περί  έγκρισης  1ου ΑΠΕ  για  την  εκτέλεση  του έργου  με  τίτλο:
΄΄ Βελτίωση – Επισκευή λοιπών Δημοτικών κτιρίων (πλην Τ.Κ Λούτσας, Στενής,
Πισσώνα, Καστέλλας)΄΄».
ΘΕΜΑ 29ο :  «Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για την εκτέλεση του
έργου  με τίτλο : ΄΄ Αναπλάσεις Τ.Κ Καστέλλας΄΄ ».
ΘΕΜΑ 30ο : «Περί Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) , οικ.
έτους 2019».
ΘΕΜΑ 31ο : « Περί εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΄΄ Αποκατάσταση τοιχίου στον
οικισμό Μαρκάτες της Τ.Κ Παγώντα, λόγω θεομηνίας ΄΄».

Ψαχνά,   28 Φεβρουαρίου   2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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