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ΓΖΚΟ ΗΣΗΑΗΑ – ΑΗΓΖΦΟΤ                                Αξηζκ. Πξση. :11587 
ΓΖΚΟΣΗΘΟ ΤΚΒΟΤΙΗΟ     
Σ.Θ. 342 00  ΗΣΗΑΗΑ ΔΤΒΟΗΑ               Πξνο: Σ  
ΣΖΙ     :   2226 3 50037                         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, ζηελ Ηζηηαία, ζηηο 30 ηνπ κελφο επηεκβξίνπ 2020 εκέξα 
Σεηάξηε θαη ψξα 18.00, κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο : 

          Ζ ζπλεδξίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί 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), ην άξζξν 184 ηνπ Λ.4635/2019 θαη ην κε αξ.πξση.60249/22-9-2020 

έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 
 

ΘΔΚΑΣΑ : 

1.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.199/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα:΄΄Δπί 
γλσκνδνηήζεσο πιεξεμνχζηαο δηθεγφξνπ Θαο Παξαζθεπήο Αγγεινπνχινπ (ζρεη.156/2020 ΑΟΔ)΄΄. 
              2.-Δπί αίηεζεο ηεο Γ..Θαο Αλαζηαζίαο Γεξαιέμε-Γηαλλάθε, ζρεηηθά κε παξαίηεζή ηεο απφ ηαθηηθφ 

κέινο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ.      

              3.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.215/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε 
ζέκα:΄΄Οξηζκφο πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ γηα παξάζηαζε ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ 

Πιεκκειεκάησλ Δπβνίαο θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο απφ 13/2/2018 έθεζεο ηεο Αζαλαζίαο ηάκνπ-
Εαγθαλά΄΄. 

4.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.221/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε 

ζέκα:΄΄Οξηζκφο πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ γηα παξάζηαζε ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά ζηηο 
17-9-2020, θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο απφ 26-4-2010 κε αξηζκ.θαη. ΠΡ91/2010 πξνζθπγήο πνπ άζθεζε ε 
εηαηξεία «ΥΑΙΘΗ ΑΣΔΣΔ» θαηά ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο-Αηδεςνχ΄΄. 

5.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.220/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε 
ζέκα:΄΄Οξηζκφο πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ γηα παξάζηαζε ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά ζηηο 
17-9-2020, θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο απφ 27-10-2009 κε αξηζκ.θαη. ΠΡ231/2009 πξνζθπγήο πνπ άζθεζε ε 

εηαηξεία «ΥΑΙΘΗ ΑΣΔΣΔ» θαηά ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο-Αηδεςνχ΄΄. 
6.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.223/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε 

ζέκα:΄΄Οξηζκφο πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ γηα παξάζηαζε ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά ζηηο 

17-9-2020, θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο απφ 15-12-2009 κε ΑΒΔΚ ΑΓ276/2009 αγσγήο πνπ άζθεζε ε εηαηξεία 
«ΥΑΙΘΗ ΑΣΔΣΔ» θαηά ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο-Αηδεςνχ΄΄. 

7.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.219/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε 
ζέκα:΄΄Οξηζκφο πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ ζρεηηθά κε ηελ απφ 12-7-2009 (ΑΓ355/4-10-2017) αγσγή ηνπ 

Αζ.ηαζαξά, ζηηο 10-2-2021 κεηά απφ αλαζπδήηεζε, θαηφπηλ ηεο απφ 23/7/2020 πξάμεο ηεο Πξνέδξνπ 
ηνπ Σξηκεινχο πκβνπιίνπ Γηεχζπλζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά΄΄. 

 8.-Απνινγηζκφο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 Θιεξνδνηήκαηνο πκεψλ Σζαθηξίδε. 

 9.-Απνινγηζκφο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 Θιεξνδνηήκαηνο πκεψλ Σζαθηξίδε. 
 10.-Απνινγηζκφο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 Θιεξνδνηήκαηνο Απνζηφινπ Κφζρνπ. 
 11.-Απνινγηζκφο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 Θιεξνδνηήκαηνο Απνζηφινπ Κφζρνπ. 

 12.-Απνινγηζκφο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 Θιεξνδνηήκαηνο Απνζηφινπ Κφζρνπ. 
 13.-΄Δγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ Θιεξνδνηήκαηνο Απνζηφινπ Κφζρνπ. 
 14.-΄Δγθξηζε εθκίζζσζεο αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ Θιεξνδνηήκαηνο ΄΄πκεψλ Σζαθηξίδε΄΄. 

 15.-Έγθξηζε πξνζθνξάο εθκίζζσζεοαθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ Θιεξνδνηήκαηνο ΄΄πκεψλ 
Σζαθηξίδε΄΄. 
16.-Δμνπζηνδφηεζε ηνπ ηακία ηνπ Γήκνπ & ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ, σο πξνο ηνλ ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ Θιεξνδνηήκαηνο Διεπζεξίαο Γιχθνπ. 

17.-Αιιαγή πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη δηθαηνχρνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ  Θιεξνδνηήκαηνο 
Διεπζεξίαο Γιχθνπ. 

18.-Δπί εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κε αξ.πξση.41752/6-7-2020, κε ζέκα:΄΄Θαηαλνκή 

πηζηψζεσλ απφ ηνπο Θεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο έηνπο 2020, ζπλνιηθνχ πνζνχ 30.000.000,00 επξψ 

ζηνπο Γήκνπο ηεο Υψξαο γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθψλ ηνπο θηηξίσλ΄΄. 

19.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.πξση.48599/30-7-2020 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κε 

ζέκα:΄΄Γ΄Θαηαλνκή πνζνχ 28.000.000,00 επξψ απφ ηνπο Θεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο έηνπο 2020, ζε 
φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Υψξαο, γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ ηνπο΄΄. 



                   20.-Οξηζκφο Δθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο ραξαθηεξηζκνχ παξάιησλ 
ρψξσλ σο πνιπζχρλαζησλ ή κε, (άξζξν 11 Π.Γ.71/2020), έηνπο 2020 

21.-Δπί αηηήζεσλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ιεηηνπξγία μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ σο 

επνρηαθψλ. 
  22.-Σξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνχ (escrow account) κεηαμχ Γήκνπ 
Ηζηηαίαο-Αηδεςνχ, Πξάζηλνπ Σακείνπ θαη Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ζην πιαίζην ηνπ 

ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ «Αζηηθή Βηψζηκε θηλεηηθφηεηα – ΒΑΘ» θαη 
εμνπζηνδφηεζε Γεκάξρνπ Ηζηηαίαο-Αηδεςνχ γηα ππνγξαθή ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο δεζκεπκέλνπ 
ινγαξηαζκνχ (escrow account).  

23.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.218/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε 
ζέκα:΄΄χληαμε ζρεδίνπ ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ θαη ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2020΄΄. 

       24.-Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε χζηαζεο Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ ησλ Γήκσλ Ηζηηαίαο-

Αηδεςνχ θαη Θακκέλσλ Βνχξισλ. 
 

 

 
   Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
 
     

 
 

               Ληθφιανο Αιεμαλδξήο      

 

 

 

 

 


