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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική (∆ια Ζώσης κεκλεισµένων των 
θυρών ) συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του  ∆ήµου ∆ιρφύων – 
Μεσσαπίων (κατά τις προβλέψεις του άρθρου 67 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 22α   του µηνός Ιουνίου του έτους 2020, ηµέρα της 
εβδοµάδος  ∆ευτέρα  και ώρα  19:00 µ. µ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
παρακάτω θέµατα  της ηµερήσιας ∆ιάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των  Ν. 
3463 / 2006 και 3852 / 2010 για  τα παρακάτω  θέµατα :  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο : «Περί µη λειτουργίας της Εµποροπανήγυρης Ψαχνών για το 2020» 
ΘΕΜΑ 2ο : «Εκµίσθωση χώρου στην Παραλία Πετάλη της Κοινότητας Γλυφάδας» 
ΘΕΜΑ 3ο : «Περί συµπλήρωσης-τροποποίησης των αρ.72/2011 & 129/2015 Α∆Σ 
του ∆ήµου ∆ιρφύων - Μεσσαπίων που αφορούν την κατάρτιση κανονιστικής 
απόφασης Κοινόχρηστων χώρων» 
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί έγκρισης καταβολής αποζηµίωσης στους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους για συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
σύµφωνα µε το αρθ.33 του Ν.4483/2017» 
ΘΕΜΑ 5ο : «Περί εξέτασης αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή 
υπαίθριου εµπορίου» 
ΘΕΜΑ 6ο : « Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: ΄΄ Αναπλάσεις ∆.Κ 
Ψαχνών ΄΄». 
ΘΕΜΑ 7Ο : « Περί έγκρισης εκτέλεσης του Υποέργου (6)  της Πράξης µε τίτλο: ΄΄ 
Έργα Συλλογής – Μεταφοράς επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων ∆ήµου ∆ιρφύων 
–Μεσσαπίων Β΄ ΦΑΣΗ (ολοκλήρωση) MISS5003577 ΕΠ.ΠΡ. «Υποδοµές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»  
ΘΕΜΑ 8ο : «Περί έγκρισης της υπ’ αριθµ. 107/2020 Απόφασης Οικονοµικής 
Επιτροπής» 
ΘΕΜΑ 9ο : «Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής 
σε κατάστηµα Υγειονοµικού ενδιαφέροντος Ελένης Καρατζά στην Κοινότητα 
Αµφιθέας» 

ΘΕΜΑ 10ο : « Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (Υπηρεσιών)» 
ΘΕΜΑ 11ο : « Περί έγκρισης σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και ∆ήµου ∆ιρφύων – 
Μεσσαπίων  
 

Ψαχνά,  17/06/2020     
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ΡΑΠΤΑΚΗΣ 


