
 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ  ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ               Ηζηηαία 26. 06.  2020 
ΓΖΚΟ ΗΣΗΑΗΑ – ΑΗΓΖΦΟΤ   Αξηζκ. Πξση. :6369 
ΓΖΚΟΣΗΘΟ ΤΚΒΟΤΙΗΟ     

Σ.Θ. 342 00  ΗΣΗΑΗΑ ΔΤΒΟΗΑ      
ΣΖΙ     :   2226 3 50037    Πξνο: Σ 
 
                                                                                                   Γεκνηηθφ χκβνπιν 
 
ΘΔΚΑ:΄΄πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ΄΄. 

 
αο θαινχκε ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο - Αηδεςνχ, ε νπνία 

ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν Ηζηηαίαο- Αηδεςνχ, θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, ιφγσ ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο 

ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο Πξάμεο Λνκνζεηηθνχ 
Πεξηερνκέλνπ (Φ.Δ.Θ.55/Α΄/11-3-2020), ζηελ Ηζηηαία, ζηηο 1ηνπ κελφο Ηνπιίνπ 2020 εκέξα Σεηάξηε 
θαη ψξα 18.00, κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο : 

 
ΘΔΚΑΣΑ : 
        1.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.12/2020 απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ, κε 

ζέκα:΄΄Δμέηαζε ηεο ππ’ αξηζκ.1825/28-2-2020 αίηεζεο ηνπ Γεψξγηνπ ηακπάλε ηνπ Γεκεηξίνπ γηα ηε 

ρξήζε γεο ζηνλ Οηθηζκφ Πεπθί θαη ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο΄΄. 

       2.-Υνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο ρψξνπ γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ. 

       3.-΄Δθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ πξφηαζε εγθαηάζηαζεο αηνιηθνχ πάξθνπ ζην φξνο Σειέζξην. 
       4.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.135/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα:΄΄χληαμε 

ζρεδίνπ ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020΄΄. 

 5.-Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ.72/2020 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ζέκα:«Δπί ηεο ππ’ 
αξηζκ.πξση.26261/28-4-2020 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κε ζέκα:΄΄Θαηαλνκή ζπλνιηθνχ 
πνζνχ  4.697.122,05 επξψ ζε Γήκνπο ηεο Υψξαο, απφ ηνπο ΘΑΠ έηνπο 2020, γηα ηελ θαηαβνιή 

κηζζσκάησλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπο, θαζψο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ κεηαθέξζεθαλ ζε απηνχο, 
ζχκθσλα κε ην λ.3852/2010 θαη αθνξνχλ ζηε ρξνληθή πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Απξηιίνπ 2020΄΄». 
        6.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.110/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα:΄΄Ακνηβή 

πιεξεμνχζηνπ Γηθεγφξνπ θ.Γεκεηξίνπ Γθίθα (ζρεη.145/2019 ΑΟΔ)΄΄. 
        7.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.111/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα:΄΄Ακνηβή 
πιεξεμνχζηνπ Γηθεγφξνπ θ.Αλησλίνπ Σξάθα (ζρεη.146/2019 ΑΟΔ)΄΄. 

        8.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.112/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα:΄΄Ακνηβή 
πιεξεμνχζηνπ Γηθεγφξνπ Θαο Βαζηιηθήο Θηαπεθάθε (ζρεη.17/2020 ΑΟΔ)΄΄. 
        9.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.81/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα:΄΄Δπί 
γλσκνδνηήζεσο πιεξεμνχζηνπ Γηθεγφξνπ θ.Υξήζηνπ Θαξαθάμε (ζρεη.65/2020 ΑΟΔ)΄΄. 

       10.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.117/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα:΄΄Δπί 
γλσκνδνηήζεσο πιεξεμνχζηνπ Γηθεγφξνπ θ.Παληειή Βνχιγαξε (ζρεη.103/2020 ΑΟΔ)΄΄. 
       11.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.122/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα:΄΄Οξηζκφο 

πιεξεμνχζηνπ Γηθεγφξνπ γηα παξάζηαζε ζην Γηνηθ/θφ Πξσηνδηθείν Υαιθίδαο ζρεηηθά κε ηελ αξ.θαη. 
ΠΡ418/23-12-2019 πξνζθπγή΄΄. 
  12.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.144/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα:΄΄Οξηζκφο 

πιεξεμνχζηνπ Γηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ππαιιήισλ ηελ 22-7-2020, ζρεηηθά κε ηελ Α18/267 
Γηθνγξαθία΄΄. 
13.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.145/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα:΄΄Οξηζκφο 

πιεξεμνχζηνπ Γηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε πξψελ Γεκάξρνπ & ππαιιήινπ ηελ 22-7-2020, ζρεηηθά κε ηελ 
Α18/267 Γηθνγξαθία΄΄. 
14.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.137/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα:΄΄Οξηζκφο 

πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ γηα παξάζηαζε ζην Πξσηνδηθείν Υαιθίδαο θαηά ηελ ζπδήηεζε ζε αίηεζε αζθα-
ιηζηηθψλ κέηξσλ Γεκεηξίνπ Βαζηιείνπ θ.ι.π, ηελ 1.7.2020΄΄. 
       15.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.149/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα:΄΄Δπί ηνπ 

αξηζ. πξση. 6104/22.6.2020 εγγξάθνπ ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ κε ζέκα «αίηεκα ζχληαμεο 
Γλσκνδφηεζεο απφ δηθεγφξν»΄΄. 
16.-Δπί ηνπ Γ.Τ./17-6-2020 εγγξάθνπ ηνπ Σκήκαηνο Σνπ.Οηθνλ.Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ, κε 
ζέκα:΄΄Αλαλέσζε επαγγεικαηηθήο άδεηαο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ (θαληίλα) θ.ηθληψηε 

Γεσξγίνπ΄΄. 
17.-Δπί αίηεζεο ηεο Θαο Βαζηιηθήο Βξαθά ηνπ Γεκεηξίνπ, κε ζέκα:΄΄Τπνβνιή εθ λένπ σο πξνο ην νξζφλ, 

ησλ κε αξηζ.11/19 ΄΄Πνιενδνκηθή ηαθηνπνίεζε νηθνπέδνπ κνπ κε Πξάμε Αλαγθαζηηθήο Πξνζθχξσζεο΄΄ 

θαη 144/19 ΄΄Απνδνρή, ζπλαίλεζε θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο εκέλα Βαζηιηθή 



Βξαθά ηνπ Γεκεηξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηεί ην ηκήκα ηεο απνζήθεο πνπ βξίζθεηαη επί ηεο ηδηνθηεζίαο 

ηνπ Γήκνπ (επί ηνπ ππνρξεσηηθψο πξνζθπξσηένπ νηθνπέδνπ) θαη νινθιεξσζεί ε Πνιενδνκηθή 

Σαθηνπνίεζε νηθνπέδνπ κνπ κε Πξάμε Αλαγθαζηηθήο Πξνζθχξσζεο΄΄ Απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ Αλαγθαζηηθψο Πξνζθπξσηένπ νηθνπέδνπ 

ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηηο ζεκεξηλέο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο θαη επηθάλεηά ηνπ΄΄. 

      18.-Δπί αηηήζεσλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ιεηηνπξγία μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ σο επνρηαθψλ. 
      19.-΄Δγθξηζε Δηδηθνχ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο ΄Δθηαθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ κε ηελ 
θσδηθή νλνκαζία ΄΄ΗΟΙΑΟ΄΄. 

      20.-Δπί εγγξάθνπ ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ ηεο Πεξ/θήο Δλφηεηαο Δπβνίαο, κε 
αξ.πξση.νηθ.2390/3-6-2020, κε ζέκα : ΄΄Εεηνχληαη εθπξφζσπνη γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ πξσηνβάζκησλ 
πκβνπιίσλ Δπηζεψξεζεο Θεάηξσλ Θηλεκαηνγξάθσλ Π.Δ.Δχβνηαο΄΄. 

 
 
           Ο 
         Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
 
 

                       Ληθφιανο Αιεμαλδξήο      

 

 

 

 

 


