
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                 Ιζηηαία 24. 07.  2020 
ΓΗΜΟ ΙΣΙΑΙΑ – ΑΙΓΗΦΟΤ                              Αξηζκ. Πξση. :7851 
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ                       Πξνο: Σ 
Σ.Κ. 342 00  ΙΣΙΑΙΑ ΔΤΒΟΙΑ                                   Γεκνηηθφ χκβνπιν 
ΣΗΛ     :    2226 3 50037     
ΦΑΞ      :   2226 3 50036 
 
ΘΔΜΑ:΄΄πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ΄΄. 

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

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

ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 
Πεξηερνκέλνπ (Φ.Δ.Κ.55/Α΄/11-3-2020), ζηελ Ιζηηαία, ζηηο 28 ηνπ κελφο Ινπιίνπ 2020 εκέξα Σξίηε θαη 
ψξα 18.00, κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο : 

 

ΘΔΜΑΣΑ : 
        1.-΄Δγθξηζε καηαίσζεο ηνπ  δηαγσληζκνχ γηα «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ ΜΔΧΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΔΣΟΤ 2020» θαη ηελ αλάζεζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηε 

δηαδηθαζία κέζσ δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο ηελ νπζηψδε ηξνπνπνίεζε ησλ αξρηθψλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο. 
        2.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.188/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα:΄΄χληαμε 

ζρεδίνπ ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ θαη ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2020΄΄. 

       3.-Δπί εγγξάθνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ, κε αξ.πξση.(0)46708_20/19-6-2020, κε 
ζέκα:΄΄Μεηαθνξά έξγσλ απφ ην Πξφγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ Ι» ζην Πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ»΄΄. 
       4.-Δπί εγγξάθνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ηεξεάο Διιάδνο-

Αλψλπκε Δηαηξεία ησλ ΟΣΑ «Φν.Γ..Α. ηεξεάο Διιάδαο ΑΔ», κε αξ.πξση.1887/30-6-2020, κε 
ζέκα:΄΄ρέδην θαζνξηζκνχ ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Φν.Γ..Α.»΄΄. 
       5.-Δπί εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κε αξ.πξση.41752/6-7-2020, κε ζέκα:΄΄Καηαλνκή 

πηζηψζεσλ απφ ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο έηνπο 2020, ζπλνιηθνχ πνζνχ 30.000.000,00 επξψ 
ζηνπο Γήκνπο ηεο Υψξαο γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθψλ ηνπο θηηξίσλ΄΄. 
       6.-Δπί αίηεζεο ηεο COSMOTE, κε ζέκα:΄΄Αλαλέσζε κίζζσζεο γηα ηνλ ζ/β ΑΓΙΟ-Υ (2278) ζηελ 
πεξηνρή «Ύςσκα Κνπινχξεο» ηεο Σ.Κ.Αγίνπ, ηεο Γ.Δ.Αηδεςνχ, ηνπ Γ.Ιζηηαίαο-Αηδεςνχ΄΄. 

        7.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.81/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα:΄΄Δπί 
γλσκνδνηήζεσο πιεξεμνχζηνπ Γηθεγφξνπ θ.Υξήζηνπ Καξαθάμε (ζρεη.65/2020 ΑΟΔ)΄΄. 
        8.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.157/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα:΄΄Οξηζκφο 

πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ γηα ζπδήηεζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ Δπακεηλψλδα 
Γεκνπιάθε, ηελ 9-7-2020 κε αξηζ.εθζ.Καη.Γηθ.1503/369/30-6-2020΄΄. 
        9.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.156/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα:΄΄Δπί ηεο 

αξηζ.89/2020 απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα νξηζκφ πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ γηα ζχληαμε 
γλσκνδφηεζεο΄΄. 
      10.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.161/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα:΄΄Οξηζκφο 

πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ γηα ζχληαμε θαη θαηάζεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ησλ απφ 27/5/2020 θαη 
17/6/2020 επηηαγψλ πξνο πιεξσκή΄΄. 
    11.-Δπί αίηεζεο ηεο Καο Νηνξηάλαο Μπξάηζε ηνπ Γησξγάθε, ζρεηηθά κε επηζηξνθή ρξεκάησλ σο 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα. 
     12.-Δπί αίηεζεο Καο Μαξηάγγειαο Υαλνχκε ηνπ Θενδψξνπ, γηα ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο Γεκνηηθνχ 
ρψξνπ γηα πψιεζε θαιιηηερλεκάησλ. 

 
 
        Ο   Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
 
 

       Νηθφιανο Αιεμαλδξήο      

 

 

 


