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ΘΔΜΑ:΄΄πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ΄΄. 

 
αο θαινύκε ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ηνπ Γήκνπ Ιζηηαίαο - Αηδεςνύ, 

πνπ ζα γίλεη ζηηο 21 ηνπ κελόοΓεθεκβξίνπ2020 εκέξα Γεπηέξα θαη από ώξα 14.00 έσο ώξα 
18.00, κε ηα θαησηέξσ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Η ζπλεδξίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηειεδηάζθεςε (κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

(e:Presence.gov.gr), γηα ιόγνπο δηαζθάιηζεο ηεο δεκόζηαο πγείαο ζύκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ 
άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (Φ.Δ.Κ.55/Α΄/11-3-2020), ηηο ππ’ 
αξηζκ.18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ, ηελ ΚΤΑ Γ1α/ΓΠ.νηθ:80588/14-12-2020(ΦΔΚ 5509/15-12-2020 ηεύρνο Β΄) θαη 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε απηέο ηνπ άξζξνπ 
74 ηνπ Ν.4555/18. 

 
ΘΔΜΑΣΑ : 
 

        1.-Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο απόθαζεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ (1) «Κέληξν 
Κνηλόηεηαο Γήκνπ Ιζηηαίαο-Αηδεςνύ» ηεο Πξάμεο «Κέληξν Κνηλόηεηαο Γήκνπ Ιζηηαίαο-
Αηδεςνύ» κε θσδηθό ΟΠ (MIS) 5002317, από ην Γήκν Ιζηηαίαο-Αηδεςνύ. 

2.-Δπεθηάζεηο Γεκνηηθνύ Φσηηζκνύ. 

   3.-Οξηζκόο Δπηηξνπώλ άξζξσλ 1 (΄Οξγαλα δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ) & 7 (Δθηίκεζε 

εθπνηνύκελσλ αθηλήησλ), ηνπ Π. Γ/ηνο 270/1981 ¨Πεξί θαζνξηζκνύ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο 
θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ δη΄ εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη 
θνηλνηήησλ¨. 

4.-Οξηζκόο κειώλ Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο-Παξάδνζεο ησλ εθπνηνύκελσλ θηλεηώλ 
πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ-άρξεζησλ κεηαιιηθώλ πιηθώλ (scrap). 
         5.-Δπί αίηεζεο ηνπ θ.Γεκεηξίνπ Ρηηζώλε ηνπ Μηραήι, ζρεηηθά κε απνδεκίσζή ηνπ ζε 

ρξήκα γηα ηδηνθηεζία ηνπ εληόο ζρεδίνπ Οηθηζκνύ Αξηεκηζίνπ πλνηθίαο Πεπθί. 
         6.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.329/2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε 
ζέκα:΄΄Δπί ηνπ ππ΄αξηζ. 14192/13.11.2020 εγγξάθνπ ηνπ Γ/ληή Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

Γήκνπ γηα Οξηζκό πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα ππνβνιή έγθιεζεο ζρεηηθά κε ηελ αξηζ. Θ-
18/165 Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Υαιθίδαο΄΄. 
        7.-Eπί ηεο ππ’ αξηζκ.328/2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε 

ζέκα:΄΄Οξηζκόο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα παξάζηαζε ζην Πξσηνδηθείν Υαιθίδαο θαηά ηελ 
ζπδήηεζε ζε αίηεζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ Δπακεηλώλδα Γεκνπιάθε ηνπ Ισάλλε, ηελ 
16.12.2020΄΄. 

         8.-Eπί ηεο ππ’ αξηζκ.345/2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε 
ζέκα:΄΄Οξηζκόο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα παξάζηαζε ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο ζηηο 13-1-2021, θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο κε αξηζ. εθζ 
ΓΑΚ1294/51/2012 πνπ άζθεζε ε εηαηξεία «ΥΑΛΚΙ ΑΣΔΣΔ» θαηά ηνπ Γήκνπ Ιζηηαίαο-Αηδεςνύ 
θαη ηεο ππ΄αξηζ. 15303/29-8-2012 πξάμεο ηνπ Γ/ληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ΄΄. 

        9.-Δπί αηηήζεσλ πνιηηώλ ζρεηηθά κε ιεηηνπξγία μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ σο 
επνρηαθώλ. 

10.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.348/2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε 

ζέκα:΄΄ύληαμε ζρεδίνπ ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο έηνπο 
2020΄΄. 
 

                                                   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
 
     
 

                                                                Νηθόιανο Αιεμαλδξήο      


