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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
 

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε τακτική (∆ια Περιφοράς) συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του  ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων (κατά τις προβλέψεις 
της  παρ 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (Α’ 
87) και  σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (Αρ. 

Φύλλου 55/11-3-2020/ Τ’ Α) ) και την υπ’ αριθµ. 40/20930/31-3-2020 Εγκύκλιο 

ΥΠ.ΕΣ,   στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Αίθουσα Λευτέρης Μυλωνάς) , που βρίσκεται 

στα Ψαχνά Ευβοίας  ( Αβάντων 18) , την 19η  του µηνός Μαϊου του έτους 2020, 
ηµέρα της εβδοµάδος  Τρίτη  και ώρα  18:00 µ. µ. έως 19.30 µ.µ. για συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα  της ηµερήσιας ∆ιάταξης, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των  Ν. 3463 / 2006 και 3852 / 2010 για  τα παρακάτω  θέµατα :  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: ΄΄ Αποχετευτικό 
οµβρίων από πάροδο Μακρυγιάννη έως και διασταύρωση Αναξαγόρα και Οµήρου 
στη ∆.Κ.Ψαχνών΄΄». 
ΘΕΜΑ 2ο : «Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: ΄΄ Αντικατάσταση 
πλακιδίων στο Νηπιαγωγείο Μακρυκάπας ΄΄». 
ΘΕΜΑ 3ο : «Περί πρόσληψης υδρονοµέων για την αρδευτική περίοδο  2020».  
ΘΕΜΑ 4ο  : «Περί έγκρισης  της υπ’ αριθµ. 94/2019 Απόφασης ∆.Σ ∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ 
σχετικά µε την έγκριση εφαρµογής του Κανονισµού Λειτουργίας των ΚΑΠΗ του 
Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου ∆ιρφύων-Μεσσαπίων». 
ΘΕΜΑ 5ο  : «Περί αποδοχής έκτακτων κατανοµών και έγκριση αναµόρφωσης (4ης) 
προϋπολογισµού οικ.έτους 2020 (87/2020 Α.Ο.Ε.)»  
ΘΕΜΑ 6ο  : «Παροχή γνώµης ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί αντικειµενικών αξιών 
ακινήτων». 
ΘΕΜΑ 7ο  : «Περί λήψης µέτρων για την ανακούφιση και στήριξη δηµοτών και 
επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω του κορονοϊού COVID-19». 
ΘΕΜΑ 8ο  : «Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης δύο δηµοτικών ακινήτων για 
στέγαση των δύο εποχικών Πυροσβεστικών Κλιµακίων του Πυροσβεστικού 
Σώµατος». 
ΘΕΜΑ 9ο  : «Περί αποδοχής δακοκτονίας για το έτος 2020». 
ΘΕΜΑ 10ο  : «Περί κατανοµής πιστώσεων στις σχολικές µονάδες του ∆ήµου ( Β΄ 
κατανοµή έτους 2020)». 
 

Ψαχνά,  15  Μαϊου    2020 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ΡΑΠΤΑΚΗΣ 


