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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 

Αµφιθέατρο του ΕΚΠΑ (Πανεπιστηµίου) , που βρίσκεται στα Ψαχνά Ευβοίας  στη 
θέση Σκληρό, σύµφωνα µε την αριθµ.73/2020 Α∆Σ, προκειµένου να συµµετέχουν 
και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων,  την 22α     του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 
2020, ηµέρα της εβδοµάδος  Τρίτη 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 για  τα παρακάτω  θέµατα :  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο : «Ορισµός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
µε τίτλο: ΄΄Βελτίωση ∆ηµοτικού κτιρίου Τ.Κ.Καστέλλας΄΄». 
ΘΕΜΑ 2ο : «Περί έγκρισης τριµηνιαίων απολογιστικών στοιχείων 2ου τριµήνου 
του έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 (151/2020 
A.O.E.)». 
ΘΕΜΑ 3ο :  «Περί έγκρισης 7ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2020  
(184/2020 A.O.E.)» 
ΘΕΜΑ 4ο :  «Περί αποδοχής επιχορήγησης και  έγκρισης 8ης αναµόρφωσης 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2020  (186/2020 A.O.E.)» 
ΘΕΜΑ 5ο : «Περί εξέτασης αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή 
υπαίθριου εµπορίου» 
ΘΕΜΑ 6ο : «Περί εξέτασης αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή 
υπαίθριου εµπορίου» 
ΘΕΜΑ 7ο : «Περί έγκρισης µίσθωσης ακινήτου για τη µεταφορά της ∆ηµοτικής 
Βιβλιοθήκης Ψαχνών» 
ΘΕΜΑ 8ο : «Περί έγκρισης αγοράς οικοπέδων στην Κοινότητα Πολιτικών» 
ΘΕΜΑ 9ο : «Περί ορισµού ∆ηµοτικού Ταµία για τις συναλλαγές µε τα πιστωτικά 
Ιδρύµατα και την Τράπεζα της Ελλάδας» 
ΘΕΜΑ 10ο : «Λήψη απόφασης ερανικού λογαριασµού στην Τράπεζα Πειραιώς για 
την ανακούφιση και εξυπηρέτηση των πληγέντων από τις καταστροφικές 
πληµµύρες της 8ης και 9ης /8/2020 στο ∆ήµο ∆ιρφύων-Μεσσαπίων και ορισµού 
µελών επιτροπής διαχείρισης αυτών » 
ΘΕΜΑ 11ο : «Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής 
σε κατάστηµα Υγειονοµικού ενδιαφέροντος Μπούρου Κων/νου στην Κοινότητα 
Κυπαρισσίου» 

ΘΕΜΑ 12ο : «Εγκριση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
«∆ιευθέτηση Μεσσάπιου ποταµού» 
ΘΕΜΑ 13ο : «Περί λήψης απόφασης για επίσπευση  διαδικασιών αποζηµίωσης και 
λοιπών µέτρων στήριξης πληµµυροπαθών από την πληµµύρα της 9ης/8/2020» 
 

Ψαχνά,  17/9/2020     
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ΡΑΠΤΑΚΗΣ 


