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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δηµόσια κατεπείγουσα  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 19  του µηνός Απριλίου του έτους 2019, ηµέρα της 
εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα  18 :00 µ. µ , για συζήτηση και λήψη απόφασης 
στο παρακάτω θέµα  της ηµερήσιας ∆ιάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των  Ν. 
3463 / 2006 και 3852 / 2010.  
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : « Περί αποδοχής των όρων ένταξης του έργου  µε τίτλο :                     
΄΄ Εµπλουτισµός Ύδρευσης Ψαχνών – Καστέλλας- Τριάδας ΄΄, συνολικού 
προϋπολογισµού 2.140.322,58 € στο Πρόγραµµα ΄΄ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι΄΄». 
ΘΕΜΑ 2Ο : « Περί αποδοχής των όρων ένταξης του έργου  µε τίτλο :                           
΄΄ Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από περιοχή Αγριοσυκιά έως Κοτσίκια Τ.Κ 
Γλυφάδας ∆.Ε ∆ιρφύων ΄΄, συνολικού προϋπολογισµού 507.900,00 € στο 
Πρόγραµµα ΄΄ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι΄΄»  
ΘΕΜΑ 3Ο : « Περί αποδοχής όρων για την λήψη επενδυτικού δανείου από το Τ.Π 
και ∆ανείων ενταγµένου στο Πρόγραµµα ΄΄ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι΄΄ για την εκτέλεση του 
έργου µε τίτλο: ΄΄ Εµπλουτισµός Ύδρευσης Ψαχνών – Καστέλλας- Τριάδας΄΄»  
ΘΕΜΑ 4Ο : «Περί αποδοχής όρων για την λήψη επενδυτικού δανείου από το Τ.Π 
και ∆ανείων ενταγµένου στο Πρόγραµµα ΄΄ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι΄΄ για την εκτέλεση του 
έργου µε τίτλο: ΄΄ Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από περιοχή Αγριοσυκιά έως 
Κοτσίκια Τ.Κ Γλυφάδας ∆.Ε ∆ιρφύων΄΄.  
ΘΕΜΑ 5ο : «Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για την εκτέλεση του έργου  µε τίτλο:                     
΄΄ Αναπλάσεις Τ.Κ Νεροτριβιάς ΄΄» 
ΘΕΜΑ 6ο : «Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για την εκτέλεση του έργου  µε τίτλο:                     
΄΄ Αναπλάσεις Τ.Κ Τριάδας ΄΄» 
ΘΕΜΑ 7ο : «Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για την εκτέλεση του έργου  µε τίτλο:                    
΄΄ Αναπλάσεις Τ.Κ.Καστέλλας΄΄» 
ΘΕΜΑ 8ο : «Περί έγκρισης χορήγησης 6ης παράτασης προθεσµίας για την εκτέλεση  
του έργου  µε τίτλο : ΄΄ Αναπλάσεις ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ∆.Ε 
Μεσσαπίων ΄΄» 
ΘΕΜΑ 9ο : «Περί έγκρισης παράτασης προγραµµατικής σύµβασης και έγκρισης  
παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών   του έργου  µε τίτλο:                     
΄΄ Γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ Σταυρού ΄΄» 
ΘΕΜΑ 10ο : «Περί έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης προθεσµίας  για την 
εκτέλεση του έργου  µε τίτλο: ΄΄ Αναπλάσεις Τ.Κ Στενής ΄΄ » 
ΘΕΜΑ 11ο : «Περί έγκρισης χορήγησης 3ης παράτασης προθεσµίας για την 
εκτέλεση του έργου µε τίτλο: ΄΄ Αναπλάσεις Τ.Κ Καστέλλας ΄΄» 



ΘΕΜΑ 12ο : «Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: ΄΄ Αποκατάσταση 
ζηµιών από θεοµηνίες, στις Τ.Κ Κοντοδεσποτίου και Σταυρού, λόγω πρόσφατης 
πυρκαγιάς΄΄». 
ΘΕΜΑ 13ο : «Περί έγκρισης εκτέλεσης έργων επέκτασης και παραλλαγής δικτύων 
δηµοτικού φωτισµού µε συντεταγµένες από τη ∆Ε∆∆ΗΕ µελέτες  ΄» 
ΘΕΜΑ 14ο : «Περί  έναρξης διαδικασίας κύρωσης κοινόχρηστου χώρου , εντός 
οικισµού στην παραλία Πολιτικών ∆ήµου ∆ιρφύων  - Μεσσαπίων » 
ΘΕΜΑ 15ο : «Περί έγκρισης συµψηφισµού εισφοράς σε χρήµα και αποζηµίωσης 
στην 1/2004 Πράξη Εφαρµογής Ψαχνών ∆ήµου ∆ιρφύων  - Μεσσαπίων» 
ΘΕΜΑ 16ο : «Περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης προθεσµίας για την 
εκτέλεση  του έργου  µε τίτλο : ΄΄ Βελτίωση – Επισκευή λοιπών δηµοτικών 
κτιρίων (πλην Τ.Κ Λούτσας, Στενής, Πισσώνα , Καστέλλας ) ΄΄» 
ΘΕΜΑ 17ο : « Περί άσκησης ή µη  ένδικων µέσων κατά της υπ΄αριθµ. 79/2018 
Απόφασης Πενταµελούς Εφετείου Ευβοίας» 
ΘΕΜΑ 18ο : « Περί πρόσληψης υδρονοµέων  στις Τ.Κ Μακρυκάπας και Πολιτικών 
για το έτος 2019» 
ΘΕΜΑ 19ο : « Περί καθορισµού αριθµού µαθητευόµενων Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( Μεταλυκειακό Έτος -  Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, 
Μαθητεία ΕΠΑΣ, Μαθητεία ΙΕΚ, ΟΑΕ∆) για απασχόληση στο ∆ήµο ∆ιρφύων – 
Μεσσαπίων κατά το σχολικό έτος 2019-2020» 
ΘΕΜΑ 20ο : «Περί κατανοµής αδιάθετων πιστώσεων ΥΠ.ΕΣ του άρθρου 27 του Ν. 
3756/2009» 
ΘΕΜΑ 21ο : «Περί κατανοµής πιστώσεων ΚΑΠ για κάλυψη Επενδυτικών 
∆απανών» 
ΘΕΜΑ 22ο  : «Περί διαγραφών από βεβαιωτικούς καταλόγους» 
ΘΕΜΑ 23ο «Περί εξέτασης αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή 
υπαίθριου εµπορίου». 
ΘΕΜΑ 24ο : « Περί αποδοχής παραίτησης και ορισµός νέου µέλους για τη 
συγκρότηση  της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας ∆ήµου ∆ιρφύων-Μεσσαπίων» 
ΘΕΜΑ 25ο : « Περί αποδοχής παραίτησης και ορισµού νέου µέλους για τη 
συγκρότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου µε την επωνυµία                     
΄΄ Σχολική Επιτροπή Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ιρφύων -
Μεσσαπίων΄΄».  
ΘΕΜΑ 260 :  «Περί ορισµού εκπροσώπων για την συγκρότηση Πρωτοβάθµιου 
Συµβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων , Κινηµατογράφων Π.Ε Ευβοίας». 
ΘΕΜΑ 270 : «Γνωµοδότηση ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την υποβολή 
προτάσεων για την ίδρυση Τµηµάτων Ένταξης σε σχολικές µονάδες»   
ΘΕΜΑ 28Ο : « Περί αποδοχής δακοκτονίας για το έτος 2019» 
ΘΕΜΑ 29ο : «Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ  για την εκτέλεση του έργου  
µε τίτλο:  ΄΄ Αναπλάσεις Τ.Κ Στενής ΄΄» 
ΘΕΜΑ 30ο : «Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου  µε τίτλο:  ΄΄ Αποκατάσταση 
ζηµιών του οδικού δικτύου από θεοµηνίες ΄΄» 
ΘΕΜΑ 31ο : « Περί επανεξέτασης στοιχείων που αφορούν την έγκριση συµβολής 
αγροτικής οδού µε την Εθνική οδό (77)Χαλκίδας Αιδηψού». 
ΘΕΜΑ 32ο : « Περί επανεξέτασης στοιχείων που αφορούν την έγκριση 
κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου - εξόδου οχηµάτων στην ιδιοκτησία 
Κωνσταντάρας Ειρήνης – Ελισσάβετ για την λειτουργία ισόγειων καταστηµάτων , 
στην ∆.Κ Ψαχνών». 
ΘΕΜΑ 33ο  : «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής (Υπηρεσιών)» 
ΘΕΜΑ 34ο «Περί εξέτασης αιτήσεων για επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων» 
ΘΕΜΑ 35ο «Περί εξέτασης αιτήσεων για επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων» 
ΘΕΜΑ 36ο : «Περί έγκρισης τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού 
Εσόδων-∆απανών ∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ΅για το ∆΄ τρίµηνο έτους 2018 (Υπ’ αριθµ. 8/2019 
Απόφαση ∆.Σ ∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ) » 
ΘΕΜΑ 37ο :  «Περί έγκρισης της υπ’ αριθµ. 23/2019 Απόφασης ∆.Σ ∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ 
σχετικά µε την τροποποίηση του προϋπολογισµού (1η), οικ. έτους 2019 ». 



ΘΕΜΑ 38ο :  «Περί έγκρισης της υπ’ αριθµ. 27/2019 Απόφασης ∆.Σ ∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ 
σχετικά µε την 1η αναµόρφωση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆) , 
οικ. έτους 2019 ». 
ΘΕΜΑ 39ο : «Περί έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης προθεσµίας για την 
εκτέλεση  του έργου  µε τίτλο : ΄΄ Κατασκευή παιδότοπου στην Τ.Κ               
Μακρυκάπας ΄΄ ». 
ΘΕΜΑ 40ο : « Περί λήψης απόφασης για την υποβολή πρότασης στο πρόγραµµα 
΄΄ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι΄΄ στον άξονα προτεραιότητας ΄΄ Υποδοµές αντιπληµµυρικής 
προστασίας και αποκατάστασης ζηµιών από φυσικές καταστροφές ΄΄,  για ένταξη 
του έργου µε τίτλο: ΄΄ Αντιπληµµυρικά έργα στο Μεσσάπειο Χείµαρρο ΄΄ .   

 
 

Ψαχνά,  15 Απριλίου  2019 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 


