
         

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ιστιαία 21 . 04.  2022 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ                        Αριθμ. Πρωτ. : 3479 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     
Τ.Κ. 342 00  ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ                
ΤΗΛ     :   2226 3 50309                       Προς: Τ 
 
                                                                                                     Δημοτικό Σύμβουλο 
 
 
ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄. 
 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, που θα 
γίνει στις 27 του μηνός Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 18.00 έως ώρα 21.00, με τα 
κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης. 

          
          Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής (e:Presence.gov.gr), 
για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με 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. 
 
ΘΕΜΑΤΑ : 

1.-Επί της υπ’ αριθμ.36/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με 
θέμα:΄΄Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 4ου τριμήνου 2021΄΄.   
2.-Επί αίτησης του κ.Νικολάου Μαρούλα, εκπροσώπου της Κας Χαρίκλειας Βρεττού, 

σχετικά με αγορά τμήματος Δημοτικού οικοπέδου στη Δ.Κ. Νέου Πύργου. 
3.-Επί εγγράφου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περ/κής Ενότητας Ευβοίας, με 
αρ.πρωτ.776/21-2-2022, με θέμα : ΄΄Ζητούνται εκπρόσωποι για τη συγκρότηση των 

πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων Π.Ε.Εύβοιας΄΄.  
4.-Επί της υπ’ αριθμ.6/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα: 
΄΄Εξέταση του υπ.αριθ. 1501/21-2-2022 εγγράφου του Δημάρχου με θέμα : ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Τροποποίηση της αρ. 
2030/82714/18-05-2015 Απόφασής Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), όπως 
τροποποιήθηκε με την αρ.3584/154632/04-09-2015 Απόφαση, ενιαίας μονάδας 

υδατοκαλλιέργειας αποτελούμενης από: α) ενιαία πλωτή μονάδα πάχυνσης θαλασσίων 
Μεσογειακών Ιχθυών σε Θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, ετήσιας δυναμικότητας 300 τον, στη 
θέση «Πάτερμος» , Τ.Κ. Γιάλτρων του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού Νομού Ευβοίας, β) 

συσκευαστήριο, δυναμικότητας 10 τον/ημέρα και άλλων χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης 
της πλωτής μονάδας πάχυνσης σε μισθωμένη δασική έκταση 15.347,43 τ.μ. στην ιδία θέση της 

εταιρείας «STRATOS Α.Ε»΄΄. 
5.-Επί της από 2-3-2022 αίτησης 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΄΄(σχετ.η 16/2022 
Α.Δ.Σ.). 

6.-Απολογισμός Κληρ.Ελευθερίας Γλύκου οικονομικού έτους 2021.  
7.-Λήψη απόφασης περί έγκρισης αποζημίωσης Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ., Κοινωνική Μέριμνα και Αλληλεγγύη, Παιδεία – Αθλητισμός. 

8.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ευβοίας, με 
αρ.πρωτ.84103/3685/18-4-2022, με θέμα:΄΄Αποδοχή δακοκτονίας 2022΄΄. 
9.-Λήψη απόφασης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου εκτός της έδρας του 

(Δ.Ε.Αιδηψού). 
 
 

 
 
 



 
10.-Επί της υπ’ αριθμ.22/2021 απόφασης του Συμβουλίου Δ.Κ.Ωρεών, με θέμα:΄΄Διαμόρφωση 
και ανακατασκευή της δεύτερης παραλιακής οδού΄΄. 
 

 

                                                                                     Ο 
                                                        Πρόεδρος του Δημοτικού                                 
                                                                                                           Συμβουλίου 
 
   

                                                                              Νικόλαος Αλεξανδρής                                  

                              

 

 

 

 


