
      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αριθμ.Πρωτ.: 10339 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ                               
 
                                                                 ΠΡΟΣ : Τον Δημοτικό Σύμβουλο 

                                                         ………………………………………… 
 

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  4η     του μηνός Αυγούστου του 
έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη   και ώρα  19:30 , 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 αποδοχής χρηματοδότησης και έγκριση  (5ης) αναμόρφωσης  
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος (Υπ. 
αριθμ. 125/2021 Απόφαση Ο.Ε.)» 
ΘΕΜΑ 2ο : «Περί αποδοχής επιχορήγησης  και έγκριση  (6ης) αναμόρφωσης  
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (Υπ. αριθμ. 138/2021 Απόφαση Ο.Ε.)» 
ΘΕΜΑ 3ο : «Περί επιχορήγησης-επιδότησης του ΟΑΕΔ για συμμετοχή στο  ΄΄ 
Πρόγραμμα Απασχόλησης 10.000 Μακροχρόνια Ανέργων Ηλικίας 55-67’ ΄΄ και 7ης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 ΄΄  (Υπ. αριθμ. 139/2021 
Απόφαση Ο.Ε.)» 
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (8ης)  (Υπ. 
αριθμ. 145/2021 Απόφαση Ο.Ε.)» 
ΘΕΜΑ 5Ο : «Περί σύνταξης έκθεσης και κατάρτισης Ισολογισμού και των 
αποτελεσμάτων χρήσεως οικ.έτους 2019 του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων (Υπ’ 
αριθμ.108/2021 Απόφαση Ο.Ε.)». 
ΘΕΜΑ 6Ο : «Περί έγκρισης τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων 1ου τριμήνου του 
έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021». 
ΘΕΜΑ 7Ο : «Περί άσκησης η μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’αριθμ.125/2021 
Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας». 
ΘΕΜΑ 8ο : «Περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου οχημάτων 
στην ιδιοκτησία του κ. Στούπα Χρήστου του Γεωργίου για έκδοση άδειας 
κατασκευής νέας ισόγειας αποθήκης».  
ΘΕΜΑ 9ο  :«Περί κοπής και απομάκρυνσης δέντρων εντός Κοινόχρηστων χώρων » 
ΘΕΜΑ 10ο : «Περί έγκρισης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και της Εταιρείας Πρόληψης 
και Προαγωγής Υγείας (Α.Μ.Κ.Ε)  για την υλοποίηση του  Προγράμματος «ΥΓΕΙΑ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» 
ΘΕΜΑ 11ο  : «Περί έγκρισης προμήθειας ιατρικού  εξοπλισμού και έγκρισης 
δωρεάν παραχώρησης του ιατρικού εξοπλισμού  στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών της 
5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  στα πλαίσια πρόληψης και αποφυγής 
εξάπλωσης του Κορονωιού COVID-19». 



ΘΕΜΑ 12ο  :  «Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., 
Μαθητεία Ι.Ε.Κ. ΟΑΕΔ) για απασχόληση στο Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων κατά το 
σχολικό έτος 2021-2022».  
 

Ψαχνά , 30 Ιουλίου    2021 
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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