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1. 

Π Ρ Ο Σ 
Γαργάλα Παναγιώτη-Πρόεδρος Ο.Ε 

Καρρά Νικόλαο-Μέλος Ο.Ε 

Παγανιά Κωνσταντίνο - Μέλος Ο.Ε 

Παπαµιχαήλ Ελένη - Μέλος Ο.Ε 

Τσούβαλη-Τσαρούχη Αικατερίνη Μέλος Ο.Ε 

Παπασπύρου Ανδρέα – Μέλος Ο.Ε 

Χαβά Ιωάννη – Μέλος Ο.Ε 
   

 2. Γραφείο  Προγραµµατισµού,  
Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας.  
 (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου) 

 
Σας προσκαλούµε στις 04-09-2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 να 

προσέλθετε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Κόνιτσας, σε δηµόσια τακτική 

Συνεδρίαση, όπου θα λάβει χώρα η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Κόνιτσας, µε τα εξής θέµατα της ηµερήσιας διάταξης,  σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις 

του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):` 

ΘΕΜΑ 1ον  Ψηφίσεις πιστώσεων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Κόνιτσας, 

οικονοµικού   έτους 2013. 

ΘΕΜΑ 2ον Εισήγηση για 8η αναµόρφωση εσόδων- εξόδων  προϋπολογισµού του 

∆ήµου Κόνιτσας οικονοµικού  έτους 2013 και υποβολή αυτής στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης 

ΘΕΜΑ 3ον Έγκριση ή όχι πρακτικών δηµοπρασίας εκµίσθωσης του περισσεύµατος 

των βοσκήσιµων ∆ηµοτικών Εκτάσεων, στην Τοπική Κοινότητα 

∆ιστράτου, για το οικονοµικό έτος 2013. 

ΘΕΜΑ 4ον Έγκριση ή όχι πρακτικών δηµοπρασίας εκµίσθωσης δηµοτικής έκτασης, 

στην θέση «Λύσβος» στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, ∆ήµου 

Κόνιτσας. 

ΘΕΜΑ 5ον Έγκριση ή όχι πρακτικών δηµοπρασίας εκµίσθωσης δηµοτικής έκτασης, 

στην θέση «Μουτουκάλα» στην Τοπική Κοινότητα Φούρκας, ∆ήµου 

Κόνιτσας. 



 

ΘΕΜΑ 6ον Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής που εκδόθηκε 

για τις ανάγκες σύνδεσης νέων παροχών ηλεκτροδότησης των ∆ηµοτικών 

Χώρων για πραγµατοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

ΘΕΜΑ 7ον Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας εµποροπανήγυρης και έκδοση 

τοπικής κανονιστικής απόφασης για τον καθορισµό όρων και 

προϋποθέσεων χρήσης και λειτουργίας αυτής. 

ΘΕΜΑ 8ον Ορισµός δικηγόρου για την κατάθεση αίτησης για άρση κατάσχεσης που 

εγγράφηκε  µε επίσπευση του κ. Μπακόλα Σωτήρη του ∆ηµητρίου, κατά 

τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. 

ΘΕΜΑ 9ον Ορισµός δικηγόρου για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής µε σκοπό να 

αποδειχθεί η δηµοτική κυριότητα ακινήτου στην  Τ.Κ Μοναστηρίου. 

ΘΕΜΑ 10ον Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «Κατασκευή τοίχου 

αντιστήριξης στην πλατεία Αγ. ∆ηµητρίου στην ΤΚ Μόλιστας» 

προϋπολογισµού 7.200,00  Ευρώ. Ψήφιση πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 11ον Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «Κατασκευή τοίχων 

αντιστήριξης στην ΤΚ Αηδονοχωρίου» προϋπολογισµού 7.200,00  

Ευρώ. Ψήφιση πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 12ον Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «Κατασκευή τοίχου 

αντιστήριξης στην ΤΚ Μαζίου» προϋπολογισµού 7.200,00  Ευρώ. 

Ψήφιση πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 13ον Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «Επισκευή 

υδροµάστευσης στη θέση "∆έση" και αντικατάσταση τµήµατος 

αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ ∆ροσοπηγής» 

προϋπολογισµού 7.200,00  Ευρώ. Ψήφιση πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 14ον
 Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «Κατασκευή τοίχου 

αντιστήριξης στην ΤΚ Καβασίλων» προϋπολογισµού 7.200,00  

Ευρώ. Ψήφιση πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 15ον
 Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο  «Επισκευή 

δηµοτικού σχολείου ΤΚ Αετόπετρας» προϋπολογισµού 7.200,00  

Ευρώ. Ψήφιση πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 16ον
 Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «Αντικατάσταση 

τµήµατος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης συνοικισµού Τράπεζας 

Τ.Κ. Εξοχής» προϋπολογισµού 7.200,00  Ευρώ. Ψήφιση πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 17ον Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο  «Επισκευή αύλακα 

διοχέτευσης ιαµατικών νερών στα λουτρά της  ΤΚ Καβασίλων» 

προϋπολογισµού 7.200,00  Ευρώ. Ψήφιση πίστωσης. 



 

ΘΕΜΑ 18ον Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο  «Επέκταση 

αποχετευτικού δικτύου στην ΤΚ Λαγκάδας» προϋπολογισµού 

7.200,00  Ευρώ. Ψήφιση πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 19ον Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο  «Επισκευή τοίχων 

αντιστήριξης και αρδευτικού αύλακα στην Τ.Κ. Λαγκάδας» 

προϋπολογισµού 7.200,00  Ευρώ. Ψήφιση πίστωσης. 

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» 

 

Σε περίπτωση κωλύµατός σας, παρακαλούµε να µας ειδοποιήσετε εγκαίρως ώστε να 

κληθούν οι αναπληρωτές σας. 

 
 

Ο  Πρόεδρος 
Της Οικονοµικής Επιτροπής 

∆ήµου Κόνιτσας 
 
 
 

ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 


