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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 17η   του μηνός Οκτωβρίου   του έτους 2019, ημέρα της
εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 18 :00 μ. μ , για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
παρακάτω θέμα  της ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  Ν. 3463 /
2006 και 3852 / 2010. 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1Ο :  «Περί ορισμού μελών για την σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου
του  ΝΠΔΔ  του  Δήμου  με  την  επωνυμία:  ΄΄  Σχολική  Επιτροπή  Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων ΄΄ »
ΘΕΜΑ 2Ο :  «Περί ορισμού μελών για την σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου
του  ΝΠΔΔ  του  Δήμου  με  την  επωνυμία:  ΄΄  Σχολική  Επιτροπή  Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων ΄΄ »
ΘΕΜΑ 3Ο :  « Περί ορισμού μελών για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας »
ΘΕΜΑ 4Ο : « Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α)
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ». 
ΘΕΜΑ 5Ο  : «Περί τροποποίησης συγκρότησης επιτροπών προμηθειών  κλπ για το
έτος 2019».
ΘΕΜΑ  6ο : «  Περί  αποδοχής  παραίτησης   και  ορισμός   νέου  μέλους  για  τη
συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία
Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Διρφύων-Μεσσαπίων (ΔΗ.ΚΑ.ΔΙ.ΜΕ)»
ΘΕΜΑ 7Ο :  «Περί  μεταφοράς  προσωπικού  της  πρώην  Δημοτικής  Κοινοφελούς
Επιχείρησης Μεσσαπίων (ΔΗ.ΚΕ.ΜΕ.) στο ΝΠΔΔ του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων
με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Κοινωνική  Αλληλεγγύη  Διρφύων-Μεσσαπίων
(ΔΗ.ΚΑ.ΔΙ.ΜΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.15 του Ν.4483/2017»
 ΘΕΜΑ 8Ο : «Περί αιτήματος προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, εργαζομένων
του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, του προγράμματος κοινοφελούς χαρακτήρα του
ΟΑΕΔ »
ΘΕΜΑ 9Ο :  «Περί εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΄΄ Ασφαλτόστρωση αγροτικής
οδού,  από  την  περιοχή  Αγριοσυκιά  έως  την  περιοχή  Κοτσίκια  Τ.Κ.Γλυφάδας,
Δ.Ε.Διρφύων΄΄».
ΘΕΜΑ 10Ο :  «Περί εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΄΄ Εμπλουτισμός ύδρευσης
Ψαχνών-Καστέλλας-Τριάδας΄΄».
ΘΕΜΑ 11ο :  «Περί  έγκρισης  1ου ΑΠΕ  για  την  εκτέλεση  του έργου  με  τίτλο:
΄΄ Αγροτική Οδοποιϊα Τ.Κ.Νεροτριβιάς΄΄».
ΘΕΜΑ 12ο :  «Περί  έγκρισης  1ου ΑΠΕ  για  την  εκτέλεση  του έργου  με  τίτλο:
΄΄ Οδοποιϊα Τ.Κ.Καστέλλας΄΄».



ΘΕΜΑ 13ο :  «Περί  έγκρισης  χορήγησης  7ης  παράτασης  προθεσμίας   για  την
εκτέλεση του έργου  με τίτλο: ΄΄ Κατασκευή εσωτερικών¨δικτύων αποχέτευσης
οικισμών Ψαχνών και Καστέλλας΄΄ »
ΘΕΜΑ 14ο    : «Περί  διαγραφής τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους»
ΘΕΜΑ 15Ο : «Περί ρητής αποδοχής του όρου (10.2) του σχεδίου του δανειστικού
συμβολαίου, που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου  και του ΤΟ &
Δανείων για την χορήγηση δανείου ύψους 507.900,00 €  για την εκτέλεση του
επενδυτικού  έργου ΄΄ Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από περιοχή Αγριοσυκιά
έως  Κοτσίκια  Τ.Κ  Γλυφάδας  Δ.Ε  Διρφύων΄΄  ενταγμένου  στο  Πρόγραμμα
΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
ΘΕΜΑ 16ο :  «Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 23/2019 Απόφασης Δ.Σ ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ
σχετικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού (1η), οικ. έτους 2019 ».
ΘΕΜΑ 17ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής (Υπηρεσιών)». 
ΘΕΜΑ 18ο :  «Περί ορισμού εκπροσώπου Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων με τον
αναπληρωτή του για την συμμετοχή του στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας
’’ Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. ’’
ΘΕΜΑ 19ο : «Περί συγκρότησης Επιτροπής Διαβούλευσης»
ΘΕΜΑ 20ο : «Περί εξέτασης επιστολής - καταγγελίας του Συλλόγου Εργαζομένων
ΟΤΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ».

Ψαχνά,  11 Οκτωβρίου    2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΑΠΤΑΚΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ


