
  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ιστιαία 21  . 02.  2022 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ                        Αριθμ. Πρωτ. : 1497 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     
Τ.Κ. 342 00  ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ                
ΤΗΛ     :   2226 3 50309                       Προς: Τ 
 

                                                                                                    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 25η Φεβρουαρίου έτους 
2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιστιαίας - 

Αιδηψού, (πλατεία Ιστιαίας), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 

ΘΕΜΑΤΑ : 

1.-Επί εγγράφου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος-
Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», με αρ.πρωτ.207/31-1-2022, με 

θέμα:΄΄Απολογισμός έτους 2021 και Προγραμματισμός έτους 2022 του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς 
Ελλάδας ΑΕ με βάση το ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας΄΄. 
2.-Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων. 

3.-Επί της υπ’ αριθμ.πρωτ.3699/20-1-2022 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, με 
θέμα:΄΄Α΄ Κατανομή, ποσού 28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 
2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων 

τους΄΄.    
4.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με αρ.πρωτ.677/21-1-2022, με 
θέμα:΄΄Αποστολή Πρακτικού Διενέργειας Κλήρωσης για ορισμό μελών Επιτροπών Προσωρινής 

Παραλαβής ενός έργου΄΄(σχετ.η 27/2022 Α.Ο.Ε.). 
5.-Επί της από 6-12-2021αίτησης της εταιρείας COSMOTE, με θέμα:΄΄Νέα μίσθωση για τον Σ/Β 
2011 LICHADA X της εταιρείας COSMOTΕ, που βρίσκεται στην θέση «Προφήτης Ηλίας» πλησίον 

της Τ.Κ.Λιχάδας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Ν.Ευβοίας & λύση της σύμβασης για τον σταθμό 
LICHADA Α/Τα Νο0130106 της εταιρείας ΟΤΕ που βρίσκεται στην ίδια θέση΄΄. 

6.-Παραχώρηση χρήσης πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Οικισμού Λιχάδας, στον Σύλλογο Εθε-
λοντικών Δυνάμεων Δασοπροστασίας, Πυροπροστασίας & Διάσωσης Αγίου Γεωργίου Λιχάδας, με 
έδρα τον ΄Αγιο Γεώργιο Λιχάδος και διακριτικό τίτλο «Ο ΛΙΧΑΣ».  

7.-Επί της υπ’ αριθμ.3/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με 
θέμα:΄΄Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής΄΄. 
8.-Υποβολή αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο για μεταβολή σκοπού του κληροδοτήματος 

(κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ελευθερίας Γλύκου» 
Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, 
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. 
 
 

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 24η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12:00 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                                  

                              

 

 

 

 


