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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 19 ηνπ κελόοΚαΐνπ2021 εκέξα 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.-Δπί εγγξάθνπ ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο Π.Δ.Δπβνίαο, κε 
αξ.πξση.77443/3974/16-4-2021, κε ζέκα:΄΄Απνδνρή δαθνθηνλίαο 2021΄΄. 

2.-Δπί ηεο κε αξ.πξση.3119/2-4-2021 αίηεζεο ηεο Θαο ηαπξνύιαο Κπαιαιά-
Ιαδνγηάλλε, κε ζέκα:΄΄Θνπή δέλδξνπ΄΄. 
3.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.15/2021 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ, κε 

ζέκα:΄΄Δμέηαζε ηεο ππ.αξηζκ. 14/2021 απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 
Θνηλόηεηαο Ηζηηαίαο κε ζέκα : «Δθκίζζσζε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

δεκνπξάηεζεο ζην ύςνο ηεο 28εο Οθησβξίνπ έλαληη ηεο νδνύ Βύξσλα»΄΄. 
4.-Σξνπνπνίεζε Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ. 
5.-΄Δγθξηζε δεκνπξαζίαο εθκίζζσζεο ηκεκάησλ ησλ αηγηαιώλ - παξαιίσλ εληόο ησλ 

δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηνπνζέηεζε νκπξειώλ, μαπιώζηξσλ. 
6.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.πξση.32891/27-4-2021 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, 
κε ζέκα:΄΄Β΄ Θαηαλνκή από ηνπο Θεληξηθνύο Απηνηειείο Πόξνπο έηνπο 2021, ζε όινπο 

ηνπο Γήκνπο ηεο Υώξαο, γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ ζρνιείσλ ηνπο΄΄. 
7.-Δπί ηεο ππ’ αξηζκ.98/2021 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε 

ζέκα:΄΄Οξηζκόο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα παξάζηαζε ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο ηελ 12.1.2021 ή κεη΄αλαβνιήλ θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο αγσγήο 
πνπ άζθεζε ν Γήκνο θαηά ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, κε αξηζ. θαη. ΑΓ5/15.1.2021΄΄. 

 
 

         Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
     
 

 
                   Ληθόιανο Αιεμαλδξήο      

 


