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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του  Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί με 
τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής Zoom) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας 
υγείας  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,  την  28η     του μηνός Ιουνίου του έτους 
2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα  18:30 , για  την λήψη αποφάσεων 
για τα  παρακάτω  θέματα της ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  
Ν. 3463 / 2006 και 3852 / 2010, όπως ισχύουν. 
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο : «Περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (Υπ. 
αριθμ. 98/2021 Απόφαση Ο.Ε.)» 
ΘΕΜΑ 2ο : «Περί αποδοχής χρηματοδότησης και έγκριση  (4ης) αναμόρφωσης  
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (Υπ. αριθμ. 106/2021 Απόφαση Ο.Ε.)» 
ΘΕΜΑ 3ο : «Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021» 
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί πρόσληψης υδρονομέων για το έτος 2021» 
ΘΕΜΑ 5ο : «Περί μη λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Ψαχνών για το 2021» 
ΘΕΜΑ 6ο : «Επικαιροποίηση της αρ. 37/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
περί λήψης μέτρων  για την ανακούφιση και στήριξη Δημοτών και Επιχειρήσεων 
που πλήττονται λόγω του κορονοϊού  COVID-19 για το έτος 2021 και εφεξής » 
ΘΕΜΑ 7ο : «Περί έγκρισης αγοράς οικοπέδων στην ΤΚ Πολιτικών Δήμου Διρφύων-
Μεσσαπίων» 
ΘΕΜΑ 8ο : «Περί έγκρισης αγοράς οικοπέδων στην ΔΚ Ψαχνών Δήμου Διρφύων-
Μεσσαπίων» 
ΘΕΜΑ 9ο : «Περί έγκρισης αγοράς οικοπέδων στην ΔΚ Ψαχνών Δήμου Διρφύων-
Μεσσαπίων» 
ΘΕΜΑ 10ο : «Περί παράτασης μίσθωσης κοινοτικού κτιρίου στην ΤΚ Λούτσας» 
ΘΕΜΑ 11ο : «Περί εξέτασης αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή 
υπαίθριου εμπορίου» 
ΘΕΜΑ 12 :«Περί κοπής και απομάκρυνσης δέντρων εντός Κοινόχρηστων χώρων » 
ΘΕΜΑ 13ο : «Περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου 
οχημάτων στην ιδιοκτησία του κ.Γεωργίου Κοραή για την ασφαλή επικοινωνία 
υφιστάμενης κατοικίας».  
ΘΕΜΑ 14ο : «Περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου 
οχημάτων στην ιδιοκτησία του κ.Κηρύκου Δημητρίου για άδεια λειτουργίας 
Βιοτεχνικής αποθήκης».  

Ψαχνά 24  Ιουνίου  2021 
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