
 

 

         

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ιστιαία 15 . 01.  2021 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ                        Αριθμ. Πρωτ. : 458  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     
Τ.Κ. 342 00  ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ                
ΤΗΛ     :   2226 3 50309                     Προς: Τ              
 
                                                                                                        Δημοτικό Σύμβουλο 
ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄. 
 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, που θα 
γίνει στις 20 του μηνός Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 16.00 έως ώρα 19.00, με τα 
κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης. 

          
          Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής (e:Presence.gov.gr), 
για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α΄/11-3-2020), τις υπ’ αριθμ.18318/13-3-2020, 20930/31-3-
2020, 33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ:80588/14-12-
2020(ΦΕΚ 5509/15-12-2020 τεύχος Β΄) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν.4555/18. 

 
         ΘΕΜΑΤΑ : 
        1.-Επί της υπ’ αριθμ.44/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα: «΄Εγκριση 
τοπικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Εντός Σχεδίου Πόλεως Ιστιαίας». 
        2.-Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων. 
        3.-Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του 
Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2021. 
        4.-Επιτροπή παραλαβής Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για το χρονικό 
διάστημα μέχρι 31/12/2021. 
         5.-Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εξαρτημάτων ανταλλακτικών, ελαστικών, όλων των 
μηχανημάτων, οχημάτων κ.λ.π. του Δήμου και Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης-
επισκευής όλων των μηχανημάτων-οχημάτων κ.λ.π. του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 221 του 
Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2021. 
       6.-Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021 βάσει του Ν.4412/2016. 
       7.-΄Εγκριση εκμίσθωσης Σχολικής καλλιεργήσιμης γης στον Οικισμό Αγίου Γεωργίου Ιστιαίας. 

             8.-Ορισμός μέλους Γνωμοδοτικής Επιτροπής θεμάτων Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης 
Ναυαγίων ή Πλοίων, § 1-3, του άρθρου 1, Υ.Α. 2123/36/01 & άρθρα 4 και 9, Ν. 2881/01, έτους 2021.  
             9.-Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 35 της 
αριθμ.2133.1/39328/2018 έγκριση τροποποίησης του Γ.Κ.Λ. αριθμ.20. 
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                                                        Πρόεδρος του Δημοτικού                                 
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