
         

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ιστιαία 24 . 12.  2021 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ                        Αριθμ. Πρωτ. : 14612 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     
Τ.Κ. 342 00  ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ                
ΤΗΛ     :   2226 3 50309                       Προς:  
 
                                                                                                     Δημοτικό Σύμβουλο 
 
ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄. 
 
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή 
συνεδρίαση), του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 28η Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα 
Tρίτη και ώρα 18:00, στον στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, (πλατεία 
Ιστιαίας), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑΤΑ : 
1.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ευβοίας, με αρ.πρωτ.10974/22-11-2021, με 
θέμα:΄΄Μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό  έτος 2022-2023΄΄. 
2.-Λήψη απόφασης παράτασης μίσθωσης σχολικών κυλικείων. 
3.-Επί αίτησης του κ.Νικολάου Μαρούλα, εκπροσώπου της Κας Χαρίκλειας Βρεττού, σχετικά με αγορά 
τμήματος Δημοτικού οικοπέδου στη Δ.Κ. Νέου Πύργου. 
4.-Επί αιτήσεων πολιτών σχετικά με λειτουργία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ως εποχιακών. 
5.-Ορισμός Δημοτικού Ταμία και Αναπληρωτή ως αρμόδιου για τις συναλλαγές με όλα τα πιστω-
τικά ιδρύματα και την Τράπεζα της Ελλάδας.  
6.-Έγκριση υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και 
του ΄΄Φιλοζωϊκού Συλλόγου Εθελοντών Βόρειας Εύβοιας ARTEMIS΄΄ με τον διακριτικό τίτλο ́ ΄Η 
ΑΡΤΕΜΙΣ΄΄. 
7.-Ορισμός Επιτροπών άρθρων 1 (΄Οργανα διενέργειας δημοπρασιών) & 7 (Εκτίμηση 
εκποιούμενων ακινήτων), του Π. Δ/τος 270/1981 ¨Περί καθορισμού οργάνων, της διαδικασίας 
και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και 
κοινοτήτων¨. 
8.-Ορισμός μέλους Γνωμοδοτικής Επιτροπής θεμάτων Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή 
Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή Πλοίων, § 1-3, του άρθρου 1, Υ.Α. 2123/36/01 & άρθρα 4 και 9, Ν. 
2881/01, έτους 2022. 
9.-Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 35 της 
αριθμ.2133.1/39328/2018 έγκριση τροποποίησης του Γ.Κ.Λ. αριθμ.20. 
10.-Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από 
εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, με την κωδική ονομασία 
΄΄ΒΟΡΕΑΣ΄΄. 
11.-Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/ Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από 
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, με την Κωδική ονομασία 
΄΄ΔΑΡΔΑΝΟΣ΄΄. 
12.-Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ιστιαίας - 
Αιδηψού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» με 
κωδικό ΟΠΣ 5002317. 
13.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με αρ.πρωτ.14033/14-12-2021, 
με θέμα:΄΄Αποστολή Πρακτικού Διενέργειας Κλήρωσης για ορισμό μελών Επιτροπών Προσωρινής 
Παραλαβής δύο έργων΄΄. 
14.-Επί της με αρ.πρωτ.2214/9-3-2020 αίτησης του κ.Δημητρίου Καπνιά,Εκπροσώπου του 
Οικιστικού & Πολιτιστικού Συλλόγου ΄΄ΠΑΝΟΡΑΜΑ΄΄ Ιστιαίας, σχετικά με την ένταξη έκτασης 
του Συλλόγου ως ΠΕΡΠΟ (Περιοχή Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης) στο εγκεκριμένο ΣΧΟΑΠ 
Αρτεμισίου και στο υπό έγκριση ΣΧΟΑΠ Ιστιαίας. 
15.-Παραχώρηση χρήσης πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Αγδινών, στον Ποδοσφαιρικό Σύλ-
λογο ΄΄ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΓΔΙΝΩΝ΄΄. 
 
 
Σημειώνεται ότι, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή 



συνεδρίαση), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας λαμβάνοντας υπόψη, τις διατάξεις της 
παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α΄/11-3-2020), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις υπ’ αριθμ.18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-
2020, 643/Α.Π.:69472/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν.4555/18. 
 
Για τη συμμετοχή σας, στη δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να ενημερώσετε τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στη συνεδρίαση, δηλ. είτε δια ζώσης, είτε μέσω 
τηλεδιάσκεψης, μέχρι την 27η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 στο email 
:pan.pissakis@gmail.com. 
 
Επισημαίνεται ότι: α) με φυσική παρουσία παρευρίσκονται χωρίς περιορισμό στον αριθμό των 
συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το 
τελευταίο τρίμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμιση μέτρου μεταξύ 
των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και 
αντισηπτικού). Οι συμμετέχοντες που έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει, κατά την προσέλευσή τους 
στο χώρο της συνεδρίασης, οφείλουν να επιδείξουν τα σχετικά πιστοποιητικά στην πρόεδρο του 
συλλογικού οργάνου. β) μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις 
ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο 
της συνεδρίασης (μέσω της εφαρμογής e:Presence.gov.gr). 
 
 
 
                                                                                     Ο 
                                                        Πρόεδρος του Δημοτικού                                 
                                                                                                           Συμβουλίου 
 
   

                                                                              Νικόλαος Αλεξανδρής                                  

                              

 

 

 

 


