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Γεκνηηθό ύκβνπιν 
                                                                                                      
 

 
ΘΔΚΑ: “πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ”. 
 

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

πνπ ζα γίλεη ζηηο 28 ηνπ κελόο Απξηιίνπ 2021 εκέξα Κεγάιε Σεηάξηε 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.-Απνινγηζκόο Θιεξ.Διεπζεξίαο Γιύθνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017. 
 
2.-Απνινγηζκόο Θιεξ.Διεπζεξίαο Γιύθνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018. 

 
3.-Απνινγηζκόο Θιεξ.Διεπζεξίαο Γιύθνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019. 
 

4.-Απνινγηζκόο Θιεξ.Διεπζεξίαο Γιύθνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. 
 
5.-Πξνϋπνινγηζκόο Θιεξ.Διεπζεξίαο Γιύθνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021. 

 
6.-Απνινγηζκόο Θιεξ.Απνζηόινπ Κόζρνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. 
 

7.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.59/2021 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε 
ζέκα:΄΄ύληαμε έθζεζεο εζόδσλ-εμόδσλ Γήκνπ 4νπ ηξηκήλνπ 2020΄΄. 
 

8.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.71/2021 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε 
ζέκα:΄΄Ακνηβή πιεξεμνύζηνπ Γηθεγόξνπ θ.Γεκεηξίνπ Γθίθα (ζρεη.23/2021 ΑΟΔ). 

 
9.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.72/2021 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε 
ζέκα:΄΄Ακνηβή πιεξεμνύζηαο Γηθεγόξνπ Θαο Διέλεο νύξξα (ζρεη.26/2021 ΑΟΔ). 

 
10.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.8/2021 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ, κε 
ζέκα:΄΄Δμέηαζε ηεο ππ.αξηζκ. 2/2021 απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο 

Ηζηηαίαο κε ζέκα :Κεηαηόπηζε πεξηπηέξνπ ηδηνθηεζίαο θ.Καηή Αζαλαζίαο (εθκεηάιιεπζε 
Θνκπνζαλάζεο Αζαλάζηνο) πξνο ηνλ πεδόδξνκν πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ θεληξηθή πιαηεία 
Ηζηηαίαο θαη ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηξάπεδαο ALFABANK ζε λέα πνιύ θνληηλή ζέζε΄΄.  

 
11.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.12/2021 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ, κε 
ζέκα:΄΄Δμέηαζε ηεο ππ. αξηζκ.10/2021 απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο Θνηλόηεηαο 

Ηζηηαίαο κε ζέκα «Δθκίζζσζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ζηελ θεληξηθή πιαηεία Ηζηηαίαο γηα ηελ 
αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο κε ηελ  δηαδηθαζία 
ηεο δεκνπξάηεζεο»΄΄. 

12.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.13/2021 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ, κε 



ζέκα:΄΄Δμέηαζε ηνπ ππ.αξηζκ. 3217/2021 εγγξάθνπ ηνπ Γεκάξρνπ Ηζηηαίαο κε ζέκα : Κειέηε 
Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΚΠΔ) ηεο πθηζηάκελεο Κνλάδαο Ηακαηηθήο Θεξαπείαο (Κ.Η.Θ.) 
κε μελνδνρείν, κε ηελ επσλπκία «ΑΤΡΑ» επί ηεο νδνύ 28εο Οθησβξίνπ ζηα Ινπηξά Αηδεςνύ 

Λνκνύ Δπβνίαο΄΄.   
 

13.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.14/2021 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ, κε 
ζέκα:΄΄Δμέηαζε ηνπ ππ.αξηζκ. 57751/133/22-3-2021 εγγξάθνπ ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο 
θαη Αλάπηπμεο ηεξεάο Διιάδνο, κε ζέκα : Κειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΚΠΔ) γηα ηε 

δεκηνπξγία πδαηνδξνκίνπ ιηκέλα Ινπηξώλ Αηδεςνύ, κε θνξέα ίδξπζεο ηνπ πδαηνδξνκίνπ ηνλ 
Οξγαληζκό Ιηκέλσλ Λ. Δπβνίαο (ΟΙΛΔ) Α.Δ.΄΄. 
 

14.-Δπί εγγξάθνπ ηνπ Σκήκαηνο Δζόδσλ & Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ, κε αξ.πξση.2767/24-3-
2021, κε ζέκα:΄΄Δθκίζζσζε αθηλήησλ΄΄. 
 

15.-Δπί εγγξάθνπ ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνύ ηεο Πεξ/θήο Δλόηεηαο Δπβνίαο, κε 

αξ.πξση.νηθ.2701/11-3-2021, κε ζέκα : ΄΄Εεηνύληαη εθπξόζσπνη γηα ηε ζπγθξόηεζε ησλ 

πξσηνβάζκησλ πκβνπιίσλ Δπηζεώξεζεο Θεάηξσλ Θηλεκαηνγξάθσλ Π.Δ.Δύβνηαο΄΄. 

 
16.-Δπί εγγξάθνπ ηεο εηαηξείαο «DIGEA-ΦΖΦΗΑΘΟ ΠΑΡΟΥΟ Α.Δ.», κε αξ.πξση.5950/11-
3-2021, ζρεηηθά κε ζπλαηλεηηθή ιύζε ηνπ από 4/1/2016 ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο, 

πνπ αθνξά Γεκνηηθή έθηαζε 500 η.κ. πεξίπνπ ζηε ζέζε ΄΄ΙΗΥΑΓΑ΄΄ ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο-
Αηδεςνύ. 

 

17.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.6/2021 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ζέκα:΄΄Δπηηξνπέο 

παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο πξνκεζεηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Λ.4412/2016, γηα 

ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη 31/12/2021΄΄. 

 

 
 

   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
     

 

 
 

                                                            Ληθόιανο Αιεμαλδξήο      

 

 

 

 

 


