
 

 

 

 

ΘΔΚΑ: «πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ». 
 

 
αο θαινύκε ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο - 

Αηδεςνύ, πνπ ζα γίλεη ζηηο 29 ηνπ κελόο Καξηίνπ 2021 εκέξα Γεπηέξα θαη από ώξα 
18.00 έσο ώξα 21.00, 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 εγθπθιίνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, ην έγγξαθν αξηζκ.πξση. ΓΗΓΑΓ/Φ.69/133/νηθ.20764/7-11-
2020 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.-Eπί ηεο κε αξ.πξση.1085/8-2-2021 αίηεζεο ηνπ Γ.. θ.Δκκαλνπήι Υξηζηνθάθε, κε 

ζέκα: πδήηεζε-ιήςε απόθαζεο γηα ηελ απόζρηζε ηνπ ηέσο Γήκνπ Ινπηξώλ Αηδεςνύ 
θαη ηεο Θνηλνηηθήο Πεξηθέξεηαο Ιηράδαο από ην Γεκνηηθό ζρήκα κε ζθνπό ηελ ζύζηαζε 
λένπ Γήκνπ ππό ηελ νλνκαζία «ΓΖΚΟ ΑΗΓΖΦΗΧΛ». 

 
2.-Δπί εγγξάθνπ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Ηζηηαίαο, κε αξ.πξση.540 Φ.531.3/25-2-

2021, κε ζέκα: «Γσξεά νηθνπεδηθνύ ρώξνπ». 
 

3.-Αλαλέσζε επαγγεικαηηθώλ αδεηώλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. 
 
4.-Δπί ησλ κε αξ.πξση. 3122.2/145/2021/8-2-2021 θαη 3122.2/228/2021/3-3-2021 

εγγξάθσλ ηνπ Ιηκελαξρείνπ Αηδεςνύ κε ηα επηζπλαπηόκελα δηθαηνινγεηηθά, ζρεηηθά κε 
ππνβνιή αηηήζεσλ γηα έθδνζε Απνθάζεσλ ηνπνζέηεζεο πισηώλ εμεδξώλ γηα επνρηαθή 

ρξήζε ζηε «λεζίδα ΚΟΛΟΙΗΑ» θαη ζηε ζέζε «ΔΘΣΟ ΟΡΗΧΛ ΟΗΘ.ΘΑΒΟ» Αγίνπ 
Γεσξγίνπ Ιηράδνο Λ.Δπβνίαο.  
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5.-Δπί αηηήζεσλ πνιηηώλ ζρεηηθά κε ιεηηνπξγία μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ σο 
επνρηαθώλ. 

 
6.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.6/2021 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ, κε ζέ-
κα: «Δμέηαζε ηνπ ππ.αξηζκ. 1763/2021 εγγξάθνπ ηνπ Γεκάξρνπ κε ζέκα: Κειέηε Πεξη-

βαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ γηα ηελ αδεηνδόηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ Θέληξνπ Ηακαηηθνύ 
Σνπξηζκνύ-Θεξκαιηζκνύ Αηδεςνύ, θπξηόηεηαο ηνπ ΣΑΗΠΔΓ θαη Γηνίθεζεο – Γηαρείξηζεο 

ηεο ΔΣΑΓ ΑΔ, ζηα Ινπηξά Αηδεςνύ Λνκνύ Δπβνίαο». 
 

7.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.44/2020 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ζέκα: 
«πγθξόηεζε Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζόηεηαο». 
 

 

   Ο 
    Ππόεδπορ ηος Γημοηικού 

ςμβοςλίος 
 
 

 Νικόλαορ Αλεξανδπήρ      

 

 

 

 

 


