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                                ΠΡΟΣ: 

                        ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

     Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται 

ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 

η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και 

των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει 

χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 

167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. 

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται 

κεκλεισμένων των θυρών».  Βάσει των ανωτέρω η Τακτική   Συνεδρίαση του Διοικητικού  

Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  στις 28 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα, από 

τις 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη 

απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας διάταξης:  

 

ΘΕΜΑ 1ο: « Περί Ορισμού Δικηγόρου για τη Σύνταξη Προτάσεων και την Παράσταση κατά 

τη Συζήτηση αιτήσεως αναψηλάφησης εναντίον της υπ’ αριθμ. 252/2020 τελεσίδικης 

απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Χαλκίδας ». 

ΘΕΜΑ 2ο: «Περί Ορισμού Δικηγόρου για τον Προσδιορισμό, τη Σύνταξη Προτάσεων και την 

Παράσταση κατά τη Συζήτηση της Έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 94/2018 Απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας».  

ΘΕΜΑ 3ο : «Περί Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για τις Υπηρεσίες Σύνταξης των 

Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2021 και μηνιαίας παρακολούθησης διπλογραφικής 

λογιστικής μεθόδου της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. για το έτος 2022»  

ΘΕΜΑ 4ο : «Περί Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση 

κέντρου δημιουργίας απασχόλησης ατόμων με  αναπηρία (Κ.Δ.ΑΠ.ΑμεΑ) στην Κοινότητα 

Ψαχνών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων» 

ΘΕΜΑ 5ο : «Περί έγκριση Υπογραφής της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος 

Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή 

εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος.» 

ΘΕΜΑ 6ο : «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους   2022 στους 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών» 

 

Η ψήφιση των θεμάτων θα γίνει μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (email) 

μέχρι το τέλος της ημέρας του Συμβουλίου.                                    

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 
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