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 1. Τον κ. ∆ήµαρχο Κόνιτσας. 

 2. Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Κόνιτσας. 

 3. Τους Προέδρους & Εκπροσώπους 
∆ηµοτικών,  Τοπικών Κοινοτήτων των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων Κόνιτσας, 
Μαστοροχωρίων, Αετοµηλίτσας, 
∆ιστράτου  &  Φούρκας. 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σύγκλησης ∆ηµοτικού Συµβουλίου.        

(άρθρο 67 Ν. 3852/2010). 
   
 

 Καλείσθε να προσέλθετε στη δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Καταστήµατος την  05-09-2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19.00 για τη συζήτηση 

και λήψη αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 

 

Συνηµµένα: 
Πίνακας θεµάτων ηµερήσιας διάταξης 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 05-09-2013. 

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 9656/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
(Άρθρο 67, Ν.3852/10) 

 

α' Προηγούνται.. 

  1] Ανακοινώσεις ∆ηµάρχου. 

2] Ενηµέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων. 

3] Θέµατα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 88 παρ.3 του Ν.3852/2011 
 

β'   

 
  

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΟΣ 

Θέµατα  Ηµερήσιας  ∆ιάταξης.  

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:  

ΚΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   (ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ) 

ΘΕΜΑ 1ον
 Έγκριση διενέργειας εµποροπανήγυρης και έκδοση τοπικής 

κανονιστικής απόφασης για τον καθορισµό όρων και προϋποθέσεων 

χρήσης και λειτουργίας αυτής. 

ΘΕΜΑ 2ον Λήψη απόφασης για την επιβολή προστίµου αυθαίρετης βόσκησης στις 

θέσεις «Πάτωµα» & «Κλέφτης»  της Τοπικής Κοινότητας Πουρνιάς στον 

κτηνοτρόφο κ. Αρβανίτη Θεόδωρο του Κωνσταντίνου. 

ΘΕΜΑ  3ον Τροποποίηση απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου αριθ’ 246/05-10-2012 

[Α∆Α: Β4ΜΟΩΛ4-99Σ] που αφορά την απ’ ευθείας εκµίσθωση της 

εκµετάλλευσης των συστάδων υλοτοµίας από το ∆ηµοτικό δάσος της 

Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής. 

ΘΕΜΑ 4ον
 Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του αθλητικού σωµατείου 

«Λέσχη εκτός δρόµου αυτοκινήτου 4χ4 ∆ήµου Κόνιτσας» για 

παραχώρηση δηµοτικής έκτασης. 

ΘΕΜΑ 5ον Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Κυρτζόγλου 

Κωνσταντίνου του Προδρόµου για την παραχώρηση δηµοτικής 

έκτασης. 

ΘΕΜΑ  6ον Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Τζάλλα Βασιλείας  

του Παναγιώτη για την έγκριση παροχής ύδρευσης. 

ΘΕΜΑ  7ον Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του «Φιλοπρόοδου 

Συλλόγου Μαζίου», για την παραχώρηση αίθουσας στο Πνευµατικό 

Κέντρο µαζίου. 

ΘΕΜΑ  8ον Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Μπάρµπα 

Φίλιππου  του Χριστόφορου για την εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου. 

ΘΕΜΑ 9ον Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Κιόση Χρήστου του 

Νικολάου, για την έγκριση ή µη εκµίσθωσης µε απευθείας συµφωνία  

βοσκήσιµης έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Πυρσόγιαννης. 



 
ΘΕΜΑ 10ον Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της εταιρείας κινητής 

τηλεφωνίας  VODAFONE Α.Ε. που αφορά µείωση µισθωµάτων και 

ανανέωση συµβολαίων µίσθωσης. 

ΘΕΜΑ 11ον Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Οργανισµού 

Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε)  που αφορά µείωση µισθωµάτων. 

ΘΕΜΑ 12ον Λήψη απόφασης για την µείωση προστίµου αυθαίρετης βοσκής  που 

επιβλήθηκε στην κ. Ντάκουλα – Ζιάκου Αθηνά του Γεωργίου,  

σύµφωνα µε το υπ’ αριθ 08/2013 πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής του 

άρθρου 152 Ν 3462/2006 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου 

∆υτικής Μακεδονίας. 

ΘΕΜΑ 13ον Καθορισµός ανώτατου αριθµού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου. 

ΘΕΜΑ 14ον Χορήγηση αδειών σε παραγωγούς πωλητές  λαϊκής αγοράς. 

ΘΕΜΑ 15ον Έγκριση διενέργειας προµήθειας «Υγρών καυσίµων» (κίνησης, 

θέρµανσης  & λιπαντικών, για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών 

αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου Κόνιτσας, του Ν.Π.∆.∆ του ∆ήµου 

Κόνιτσας (ΚΕΠΑΠΑ), των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας 

Εκπαίδευσης,  για το έτος 2014. 

ΘΕΜΑ 16ον Έγκριση διενέργειας προµήθειας «Προµήθεια τροφίµων» για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Κόνιτσας, της Μαθητικής Εστίας 

Κόνιτσας και  του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία ΚΕΠΑΠΑ, για το έτος 2014 

ΘΕΜΑ 17ον Εγγραφή του ∆ήµου Κόνιτσας, ως συνδροµητή σε  εφηµερίδες, 

περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα για το έτος 2014. 

ΘΕΜΑ 18ον Έγκριση 8ης αναµόρφωσης του  προϋπολογισµού εσόδων- εξόδων του 

∆ήµου Κόνιτσας, οικονοµικού έτους 2013. 

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ  ΕΛΕΝΗ 
 (ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ) 

ΘΕΜΑ 19ον Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε την εταιρεία 

«Ανακύκλωσης συσκευών Α.Ε» (Εθνικό Συλλογικό Σύστηµα) για τη 

διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού. 

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:ΡΑΠΑΚΟΥΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
 (ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ) 

ΘΕΜΑ 20ον Οριστικοποίηση ή µη της απόφασης  κήρυξης έκπτωτου της 

κατασκευαστικής εταιρίας µε την επωνυµία «Κ/Ξ  Ν. ΣΚΕΥΑΚΗΣ  & ΣΙΑ 

Ο.Ε – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ» αναδόχου του έργου                      

«Αντικατάσταση Εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κόνιτσας» 

ΘΕΜΑ 21ον Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη κέντρου ∆.∆ 

Αγίας Παρασκευής µε την κατασκευή παραδοσιακών 

καλντεριµιών- πλακόστρωτων και λιθοδοµών» µε ανάδοχο τον 

Ε.∆.Ε κ. Γεώργιο Ντάφλη. 



ΘΕΜΑ 22ον Επικαιροποίηση µελέτης του έργου µε τίτλο «Επισκευή –

συντήρηση Γυµνασίου Κόνιτσας» προϋπολογισµού 30.000,00 € 

µε Φ.Π.Α 

ΘΕΜΑ 23ον Επικαιροποίηση µελέτης του έργου µε τίτλο «Αποκατάσταση 

πέτρινου γεφυριού Κόνιτσας» προϋπολογισµού 131.301,00 € µε 

Φ.Π.Α 

ΘΕΜΑ 24ον Επικαιροποίηση µελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του  

έργου µε τίτλο «Επισκευή –επέκταση δικτύου συλλογής οµβρίων 

στην Τ.Κ Αγίας Παρασκευής» προϋπολογισµού 9.996,00 € µε 

Φ.Π.Α 

ΘΕΜΑ 25ον Λήψη απόφασης για την σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (αρ. 225, Ν. 3463/2006) στο πλαίσιο της 

εγκεκριµένης πρότασης «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΕ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΑ 

ΚΟΝΙΤΣΑΣ (CultuRAl MultimeDia E-guide  – CRADLE)», του 

προγράµατος Leader 

 

 


