
 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ  ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ     Ηζηηαία 22. 02.  2021 
ΓΖΚΟ ΗΣΗΑΗΑ – ΑΗΓΖΦΟΤ    Αξηζκ. Πξση. :1467 

ΓΖΚΟΣΗΘΟ ΤΚΒΟΤΙΗΟ     
Σ.Θ. 342 00  ΗΣΗΑΗΑ ΔΤΒΟΗΑ      

ΣΖΙ     :   2226 3 50309                      Πξνο: Σ 
        Γεκνηηθό ύκβνπιν 

                                                                                                      

 
 

ΘΔΚΑ: «πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ». 
 
 

αο θαινύκε ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο - 

Αηδεςνύ, πνπ ζα γίλεη ζηηο 26 ηνπ κελόοΦεβξνπαξίνπ2021 εκέξα Παξαζθεπ ήθαη από 

ώξα 18.00 έσο ώξα 22.00, κε ηα θαησηέξσ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Ζ 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 Λνκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (Φ.Δ.Θ.55/Α΄/11-3-2020), 

ηηο ππ’ αξηζκ.18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 77233/13-11-2020 

εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, ην ππ’ αξ.πξση.60249/20-9-2020 έγγξαθν ηνπ 

ΤΠ.Δ. θαη ην κε αξ.πξση.ΓΗΓΑΓ/Φ.69/144/νηθ.2605/11-2-2021 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. θαη 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε απηέο ηνπ 

άξζξνπ 74 ηνπ Λ.4555/18. 

 

ΘΔΚΑΣΑ : 

        1.-Δπί εγγξάθνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ ηεξεάο 

Διιάδνο-Αλώλπκε Δηαηξεία ησλ ΟΣΑ «Φν.Γ..Α. ηεξεάο Διιάδαο ΑΔ», κε 

αξ.πξση.281/29-1-2021, κε ζέκα: «Απνινγηζκόο έηνπο 2020 θαη Πξνγξακκαηηζκόο έηνπο 

2021 ηνπ Φν.Γ..Α. ηεξεάο Διιάδαο ΑΔ κε βάζε ην ΠΔΓΑ ηεξεάο Διιάδαο». 

        2.-Αλαλέσζε επαγγεικαηηθώλ αδεηώλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. 

        3.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.362/2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε 

ζέκα: «Πεξί παξάηαζεο κίζζσζεο θηηξίνπ ζηέγαζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο & Πνιενδνκίαο 

Γήκνπ». 

        4.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.201/2020 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ζέκα:΄΄Δπί 

αηηήζεσλ πνιηηώλ ζρεηηθά κε ιεηηνπξγία μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ σο επνρηαθώλ΄΄. 

        5.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.πξση.83378/1-12-2020 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, 

κε ζέκα: «Γ΄ Θαηαλνκή πνζνύ 28.000.000,00 επξώ από ηνπο Θεληξηθνύο Απηνηειείο 

Πόξνπο έηνπο 2020, ζε όινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Υώξαο, γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ 

δαπαλώλ ησλ ζρνιείσλ ηνπο». 

        6.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.πξση.11204/12-2-2021 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, 

κε ζέκα: «Α΄ Θαηαλνκή πνζνύ 28.000.000,00 επξώ από ηνπο Θεληξηθνύο Απηνηειείο 

Πόξνπο έηνπο 2021, ζε όινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Υώξαο, γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ 

δαπαλώλ ησλ ζρνιείσλ ηνπο». 



  7.-Απνινγηζκόο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 Θιεξνδνηήκαηνο Θενδώξνπ 

Αγγιηηζόπνπινπ. 

        8.-΄Δγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 Θιεξνδνηήκαηνο Θενδώξνπ 

Αγγιηηζόπνπινπ. 

        9.-Δπί αίηεζεο ηνπ θ.Απνζηόινπ Θνκπνζαλάζε, Τπεύζπλνπ Σνκέα Ηζηηαίαο ΔΘΑΒ, 

ζρεηηθά κε παξαρώξεζε ρξήζεο Γεκνηηθνύ θηηξίνπ ζηα Ι. Αηδεςνύ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ ΔΘΑΒ, κέζα ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ήδε Θιηκάθην ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο 

Ηζηηαίαο. 

      10.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.1/2021 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ, κε 

ζέκα: “Δμέηαζε ηνπ ππ.αξηζκ. 1035/4-2-2021 εγγξάθνπ ηνπ Γεκάξρνπ κε ζέκα : Δηζήγε-

ζε γηα ηελ ιήςε ζεηηθήο απόθαζεο γλσκνδόηεζεο ηεο Κειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώ-

ζεσλ γηα ηελ ίδξπζε πισηήο κνλάδαο πάρπλζεο ζε ζαιάζζηα έθηαζε 10 ζηξεκκάησλ , ζηε 

ζέζε «Βόξεηα Υεξνλήζη», ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο Αηδεςνύ Λνκνύ Δπβνίαο, πνπ πξνέξρεηαη 

από δηάζπαζε πθηζηάκελεο κνλάδαο 30 ζηξεκκάησλ , ζηε ζέζε «Υεξνλήζη» ηνπ Γήκνπ 

Ηζηηαίαο Αηδεςνύ Λνκνύ Δπβνίαο, ηεο εηαηξείαο «ΛΗΘΟΦΑΡΚ ΔΠΔ ΗΥΘΤΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΔ»”. 

      11.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.2/2021 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ, κε 

ζέκα: «Δηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ έηνπο 2020 ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο». 

      12.-ρέδην αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ θαη άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ από εθδήισζε ρηνλνπηώζεσλ θαη παγεηνύ ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο-Αηδεςνύ, κε ηελ 

θσδηθή νλνκαζία «ΒΟΡΔΑ». 

      13.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.5/2021 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο-

Αηδεςνύ κε ηελ επσλπκία «ΘΟΗΛΧΛΗΘΖ ΚΔΡΗΚΛΑ & ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ, ΠΑΗΓΔΗΑ-

ΑΘΙΖΣΗΚΟ», κε ζέκα: «Οξηζκόο Δπηηξνπώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 221 παξ.11β ηνπ 

Λ.4412/2016». 

 
 

                                  Ο 
    Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 
 

                      Ληθόιανο Αιεμαλδξήο      

 

 

 

 

 


