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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 27η  του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα της 
εβδοµάδος  Πέµπτη  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 : «Περί έγκρισης µελέτης διευθέτησης Μεσσάπειου ποταµού».  
ΘΕΜΑ 2ο : «Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: ΄΄ Αναπλάσεις 
Τ.Κ.Αγ.Αθανασίου΄΄». 
ΘΕΜΑ 3ο : «Ορισµός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
µε τίτλο: ΄΄ Παιδότοποι Πολιτικών - Σταυρού΄΄». 
ΘΕΜΑ 4ο : «Ορισµός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
µε τίτλο: ΄΄Αθλητικές εγκαταστάσεις Τ.Κ.Πολιτικών-Καστέλλας΄΄». 
ΘΕΜΑ 5ο : «Ανάκληση στης αριθµ.41/2019 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
«Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: ΄΄ Βελτίωση -
επισκευή  λοιπών ∆ηµοτικών κτιρίων (πλην Τ.Κ.Λούτσας, Στενής, Πισσώνα, 
Καστέλλας)΄΄». 
ΘΕΜΑ 6ο : «Περί συγκρότησης Επιτροπής καθορισµού καταλληλότητας και 
τιµήµατος προς εκποίηση και εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων και κινητών 
πραγµάτων». 
ΘΕΜΑ 7ο : «Περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών, για την 
εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων». 
ΘΕΜΑ 8ο : «Περί παράτασης µίσθωσης κοινοτικού κτιρίου στην Τ.Κ.Πούρνου». 
ΘΕΜΑ 9ο : «Περί δωρεάν ταφής στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο Ψαχνών». 
ΘΕΜΑ 10ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής (Υπηρεσιών)». 
ΘΕΜΑ 11ο : «Περί εξέτασης αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή 
υπαίθριου εµπορίου». 
ΘΕΜΑ 12ο : «Περί  κατανοµής πιστώσεων  στις σχολικές επιτροπές του ∆ήµου 
∆ιρφύων  - Μεσσαπίων (Α! κατανοµή 2020)». 
ΘΕΜΑ 130 :  «Περί ορισµού εκπροσώπων µε αναπληρωτή για την συγκρότηση 
Πρωτοβάθµιου Συµβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων , Κινηµατογράφων Π.Ε Ευβοίας 
για το έτος 2020». 
ΘΕΜΑ 14ο : «Περί απολογισµού έτους 2019 και Προγραµµατισµός έτους 2020 του  
Φο.∆.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.  µε βάση το ΠΕ.Σ.∆.Α. Στερεάς Ελλάδας ». 
ΘΕΜΑ 15ο : «Σύσταση και οργάνωση Οµάδας Εθελοντών στο ∆ήµο ∆ιρφύων-
Μεσσαπίων». 
 



ΘΕΜΑ 16ο : «Περί µη είσπραξης τελών και δικαιωµάτων για το δηµοτικό 
κοιµητήριο Ψαχνών (20/2020 Α.Ο.Ε.» . 
ΘΕΜΑ 17ο : «Ελεγχος υπάρξεως προϊόντων αµιάντου  στα Σχολεία του ∆ήµου 
µας. Υπαρξη προϊόντων αµιάντου στο Νηπιαγωγςίο Μακρυκάπας» (αίτηµα µείζονος 
αντιπολίτευαης).  
ΘΕΜΑ 18ο : «Πρόταση για ενέργειες ίδρυσης και λειτουργίας ∆ηµοτικής 
συγκοινωνίας» (αίτηµα µείζονος αντιπολίτευσης). 
ΘΕΜΑ 19ο : «Αδεια λειτουργίας ΒΙΟΚΑ Στενής» (αίτηµα µείζονος αντιπολίτευσης). 
ΘΕΜΑ 20ο : «Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του ∆ήµου»  
(αίτηµα µείζονος αντιπολίτευσης). 
ΘΕΜΑ 21ο : «Ενηµέρωση για τις εξελίξεις περί αναστολής λειτουργίας των 
τµηµάτων ΕΚΠΑ» (αίτηµα µείζονος αντιπολίτευσης). 
 
 

Ψαχνά,  21  Φεβρουαρίου    2020 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ΡΑΠΤΑΚΗΣ 


