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                                                                                                     Γημοηικό ύμβοςλο 

 
 
ΘΔΚΑ:΄΄ςνεδπίαζη ηος Γημοηικού ςμβοςλίος΄΄. 

 
 

αρ καλούμε ζε ζςνεδπίαζη ηος Γημοηικού ςμβοςλίος  ηος Γήμος Ηζηιαίαρ - Αιδητού, πος θα 

γίνει ζηιρ 30 ηος μηνόρΗοςλίος2021 ημέπα Παπαζκεςήκαι από ώπα 18.00 έυρ ώπα 21.00, με ηα 
καηυηέπυ θέμαηα ημεπήζιαρ διάηαξηρ. 

 

Ζ ζςνεδπίαζη θα ππαγμαηοποιηθεί με ηηλεδιάζκετη (μέζυ ηηρ εθαπμογήρ (e:Presence.gov.gr), 
για λόγοςρ διαζθάλιζηρ ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ ζύμθυνα με ηην παπ.1 ηος άπθπος 10 ηηρ Ππάξηρ 
Λομοθεηικού Πεπιεσομένος (Φ.Δ.Θ.55/Α΄/11-3-2020), ηιρ ςπ’ απιθμ.18318/13-3-2020, 20930/31-3-

2020, 33282/29-5-2020 εγκςκλίοςρ ηος Τποςπγείος Δζυηεπικών, ηο έγγπαθο 
απιθμ.ππυη.ΓΗΓΑΓ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 ηος ΤΠ.Δ.και ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 67 ηος 
Λ.3852/2010 όπυρ ανηικαηαζηάθηκαν με αςηέρ ηος άπθπος 74 ηος Λ.4555/18. 

 
ΘΔΚΑΣΑ : 
1.-Δπί εγγπάθος ηος Πεπιθεπειακού Φοπέα Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν ηεπεάρ Δλλάδορ-Ανώνςμη 

Δηαιπεία ηυν ΟΣΑ «Φο.Γ..Α. ηεπεάρ Δλλάδαρ ΑΔ», με απ.ππυη.1925/30-6-2021, με θέμα:΄΄σέδιο 

καθοπιζμού ηιμολογιακήρ πολιηικήρ και ηεσνικού ππογπάμμαηορ ηος Φο.Γ..Α.»΄΄. 

2.-Οπιζμόρ Δκπποζώπος ηος Γήμος για ηην ζςγκπόηηζη Δπιηποπήρ σαπακηηπιζμού παπάλιυν σώπυν υρ  
πολςζύσναζηυν ή μη, (άπθπο 11 Π.Γ.71/2020), έηοςρ 2022. 
3.-Δπί αίηηζηρ ηος κ.Λικολάος Καπούλα, εκπποζώπος ηηρ Θαρ Υαπίκλειαρ Βπεηηού, ζσεηικά με αγοπά 

ημήμαηορ Γημοηικού οικοπέδος ζηη Γ.Θ. Λέος Πύπγος. 
4.-Δπί ηηρ ςπ’ απιθμ.36/2021 απόθαζηρ ηηρ Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ευήρ ηος Γήμος, με θέμα: ΄΄Δξέηαζη 
ηος απιθμ. ππυη. 6897/2-7-2021 εγγπάθος ηος Γημάπσος με θέμα : Διζήγηζη για θεηική γνυμοδόηηζη 
ηηρ Κελέηηρ Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζευν (ΚΠΔ) ηος έπγος «Ιιμέναρ Αιδητού, Γήμος Ηζηιαίαρ-

Αιδητού»΄΄. 
5.-Δπεκηάζειρ Γημοηικού θυηιζμού. 

6.-Δπί ηηρ ςπ’ απιθμ.172/2021 απόθαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηος Γήμος, με θέμα: «Οπιζμόρ 

πληπεξούζιος δικηγόπος για παπάζηαζη ενώπιον ηος Γιοικηηικού Δθεηείος Πειπαιά επί ηηρ με απιθ. ΑΒΔΚ 

ΔΦ1371/2020 Έθεζηρ».  

7.-Δπί ηηρ ςπ’ απιθμ.173/2021 απόθαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηος Γήμος, με θέμα: «Οπιζμόρ 

πληπεξούζιος δικηγόπος για παπάζηαζη ενώπιον ηος Γιοικηηικού Δθεηείος Πειπαιά επί ηηρ με απιθ. ΑΒΔΚ 

ΔΦ1370/2020 Έθεζηρ».  

8.-Δπί ηηρ ςπ’ απιθμ.174/2021 απόθαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηος Γήμος, με θέμα: «Οπιζμόρ 

πληπεξούζιος δικηγόπος για παπάζηαζη ενώπιον ηος Γιοικηηικού Δθεηείος Πειπαιά επί ηηρ με απιθ. ΑΒΔΚ 

ΔΦ1763/2020 Έθεζηρ».  

 

 
    

 Ο Ππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος 
 

 
 

Λικόλαορ Αλεξανδπήρ      

 

 

 


