
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΙΑ                                           Ψαχνά, 17 Ιανουαρίου  2020 

ΓΗΜΟ ΓΙΡΦΤΩΝ - ΜΔΑΠΙΩΝ                   Αριθμ. Πρωτ. : 807 

 

                                                                        ΠΡΟ   

                                                       ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

  

   Παξαθαιείζζε λα πξνζέιζεηε  ζε  Δεκόζηα ηαθηηθή  πλεδξίαζε ζην Δεκνηηθό 

Καηάζηεκα ηελ 22ε  ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ    ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο 

εβδνκάδνο Σεηάξηε    θαη ώξα  08:30 π. κ, γηα λα ζπζθεθζνύκε θαη λ’ 

απνθαζίζνπκε γηα ηα παξαθάησ  ζέκαηα :  

 

ΘΔΜΑ 1ο :«Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ.αξηζ. 98/2019 Απόθαζεο ηνπ ΝΠΔΔ 

ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. : ¨Πεξί  θαηάξηηζεο θαη ςήθηζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 

ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. νηθ. έηνπο 2020¨». 

ΘΔΜΑ 2ο: :«Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ.αξηζ. 1/2020 Απόθαζεο ηνπ ΝΠΔΔ 

ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. : ¨Πεξί  έγθξηζεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ Δξάζεο  ηεο 

ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. νηθ. έηνπο 2020¨». 

ΘΔΜΑ 3ο:«Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ.αξηζ. 99/2019 Απόθαζεο ηνπ ΝΠΔΔ 

ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. : ¨Πεξί  απνγξαθήο έλαξμεο από 1/1/2014¨». 

ΘΔΜΑ 4ο: «Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ.αξηζ. 104/2019 Απόθαζεο ηνπ ΝΠΔΔ 

ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. : ¨Πεξί  ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο απνγξαθήο (Ιζνινγηζκνύ έλαξμεο ) από 1/1/2014¨».  

ΘΔΜΑ 5ο: «Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ.αξηζ. 105/2019 Απόθαζεο ηνπ ΝΠΔΔ 

ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. : ¨Πεξί  ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ρξήζεο ηνπ 2014¨». 

ΘΔΜΑ 6ο: «Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ.αξηζ. 106/2019 Απόθαζεο ηνπ ΝΠΔΔ 

ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. : ¨Πεξί  έγθξηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο ηνπ 

2015¨». 

ΘΔΜΑ 7ο: « Πεξί Αλάθιεζεο ηεο 145/2019 Απόθαζεο Ο.Ε. γηα ην έξγν κε ηίηιν: 

¨Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ 5Χ5 ζηελ Σ.Κ. ηξνπώλσλ ¨ ». 

ΘΔΜΑ 8ο: «Πεξί έγθξηζεο ηνπ 2νπ Πξαθηηθνύ (θαηαθύξσζεο θαη αλάδεημεο 

πξνζσξηλνύ κεηνδόηε )ηνπ έξγνπ :¨Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ από 

ζενκελίεο κε Α.Α. ΕΗΔΗ :  85813¨». 

ΘΔΜΑ 9ο: «Πεξί έγθξηζεο ηεο 1εο παξάηαζεο ηνπ έξγνπ: ¨Επηζθεπή –πληήξεζε 

ζρνιηθώλ θηηξίσλ θαη αύιεησλ ρώξσλ ¨ ». 

ΘΔΜΑ 10ο: «Πεξί έγθξηζεο ηεο 2εο παξάηαζεο ηνπ έξγνπ: ¨πληήξεζε αγξνηηθήο 

νδνπνηίαο Δ.Ε. Μεζζαπίσλ ζην Δήκν Δηξθύσλ-Μεζζαπίσλ γηα ηα έηε 2017-2018 

(Α΄ΦΑΗ ) ¨ ». 

ΘΔΜΑ 11ο: «Πεξί έγθξηζεο ηεο 9εο παξάηαζεο  εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ: ¨Καηαζθεπή 

εζσηεξηθώλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο νηθηζκώλ Ψαρλώλ θαη Καζηέιιαο ¨ ». 

ΘΔΜΑ 12ο: «Πεξί  έγκριςησ   1ησ Παράταςησ του ζργου: «Βελτίωςη παιδικών χαρών 
Δήμου Δίφρων -Μεςςαπίων πλην Τ.Κ. Μακρυκάπασ». 
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