
 

 

         

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιστιαία 29  . 05.  2020 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ                               Αριθμ. Πρωτ. :  4884 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    Προς:  
Τ.Κ. 342 00  ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ               Δημοτικό Σύμβουλο 
ΤΗΛ     :   2226 3 50037                                
 
 
ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄. 
 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, η οποία θα 
γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας - Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 2  του μηνός Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 12η μεσ., με θέματα ημερήσιας διάταξης : 

 
          Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς λόγω λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Φ.Ε.Κ.55/Α΄/11-3-2020) και το άρθρο 184 του Ν.4635/2019. 

 
         ΘΕΜΑΤΑ : 
        1.΄Εγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών - παραλίων εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων, θαλασσίων μέσων αναψυχής και καντινών. 
        2.- Επί του με αρ.πρωτ.37100 ΑΠΑ 2020/27-5-2020 εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευβοίας, με 
θέμα: «΄Εγκριση ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας». 
        3.-Επί της υπ’ αριθμ.97/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Εισήγηση 
για μείωση τελών παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020 λόγω κορωνοϊού΄΄. 
        4.-Επί του με αρ.πρωτ. 31771/22-05-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Ένταξη 
Πράξης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX 
“Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές 
μονάδες”». 
        5.-Επί της με αρ.πρωτ.30520/21-05-2020 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έκτακτης 
επιχορήγησης των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 75.000.000,00 ευρώ προς κάλυψη έκτακτων 
και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19». 
        6.- Επί της υπ’ αριθμ.102/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη 
έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 1ου τριμήνου 2020΄΄. 
        7.-Επί της υπ’ αριθμ.124/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη 
σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020΄΄. 
        8.-Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών κτιρίων για την στέγαση κλιμακίων Πυροσβεστικής. 
        9.-Επί της υπ’ αριθμ.119/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός 
πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την από 30-8-2019 με αριθ.εκθ.Κατ.Δικ. ΑΓ298/30-8-2019 αγωγή των 
Μάτσκαρη Βασιλ. & Καρβούνη Αργυρώς΄΄. 
       10.-Επί της υπ’ αριθμ.121/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός 
πληρεξούσιου Δικηγόρου για παράσταση στο Διοικ/κό Εφετείο Πειραιά σχετικά με αίτηση ακύρωσης του 
Δήμου΄΄. 
       11.-Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την έψηση καλαμποκιού. 
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