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 1. Τον κ. ∆ήµαρχο Κόνιτσας. 

 2. Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Κόνιτσας. 
 

 3. Τον Πρόεδρο της ∆.Κ. Κόνιτσας, τον 
Πρόεδρο της Τ.Κ. Αετοµηλίτσας  & 
τους Εκπροσώπους των Τοπικών 
Κοινοτήτων του ∆ήµου Κόνιτσας. 

 
 
 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σύγκλησης ∆ηµοτικού Συµβουλίου        

(άρθρο 67 Ν. 3852/2010). 
 

 Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος την     

27-04-2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων 

στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 

Ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

∆ηµήτριος Ντάφλης 

 
 
 
 
 
 

Συνηµµένα: 
Πίνακας θεµάτων ηµερήσιας διάταξης 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 27-04-2017 

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3922/21-04-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
(Άρθρο 67, Ν.3852/10) 

 

α' Προηγούνται.. 

1] Ανακοινώσεις ∆ηµάρχου. 

2] Ενηµέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων. 
 

β' Θέµατα  Ηµερήσιας  ∆ιάταξης. 

 
Α/Α 

ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ 

 
Εισηγήτρια:  ∆ηµάρατου Κατερίνα (Αντιδήµαρχος) 

 

ΘΕΜΑ 1ον 

Αποδοχή επιχορηγήσεων από τη Περιφέρεια Ηπείρου: 

• ποσού δέκα χιλιάδων ΕΥΡΩ (10.000,00€) για «Καθαρισµός ρέµατος 

‘Μπιρτσάβλακα’ της ∆Κ Κόνιτσας έτους 2017» 

• ποσού τριών χιλιάδων ΕΥΡΩ (3.000,00€) για «Καθαρισµός 

αποστραγγιστικής τάφρου στην ΤΚ Καλλιθέας έτους 2017» 

• ποσού επτά χιλιάδων ΕΥΡΩ (7.000,00€) για «Επιχορήγηση ∆ήµου 

Κόνιτσας για το έργο ‘Καθαρισµός αποστραγγιστικών τάφρων (µήκους 
περίπου 5χλµ.) από την εναπόθεση φερτών υλικών στην περιοχή του 
κάµπου της ΤΚ Κλειδωνιάς ∆ήµου Κόνιτσας’» 

• ποσού οκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (8.000,00€) για «Καθαρισµός 
αποστραγγιστικής τάφρου στην ΤΚ Μελισσόπετρας έτους 2017» 

• ποσού είκοσι χιλιάδων ΕΥΡΩ (20.000,00€) για «Επιχορήγηση ∆ήµου 
Κόνιτσας για το έργο ‘Προµήθεια οικοδοµικών υλικών’» 

• ποσού επτά χιλιάδων ΕΥΡΩ (7.000,00€) για «Επισκευή τµήµατος 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην ΤΚ Αετόπετρας ∆ήµου Κόνιτσας» 
και αναµόρφωση Τεχνικού Προγράµµατος 

ΘΕΜΑ 2ον 
Έγκριση έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α’ Τριµήνου για τον έλεγχο 

υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2017, του ∆ήµου Κόνιτσας 

ΘΕΜΑ 3ον 
Έγκριση 4ης Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων του 

∆ήµου Κόνιτσας, οικονοµικού έτους 2017 

ΘΕΜΑ 4ον 

Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας δηµοτικού 

κτιρίου στην ΤΚ ∆ροσοπηγής, στη ∆ιαχειριστική Επιτροπή του 

Κληροδοτήµατος ‘ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ’ 

ΘΕΜΑ 5ον 

Λήψη απόφασης για τη λύση µίσθωσης και δωρεάν παραχώρηση χρήσης  

δηµοτικού ακινήτου στη ∆Κ Κόνιτσας στο ‘Σύλλογο προστασίας ασθενών 

Κόνιτσας “Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ”  

ΘΕΜΑ 6ον 
Λήψη απόφασης για υλοτοµία καυσόξυλων σε δηµοτικά δάση και δασικές 

εκτάσεις για τις ατοµικές ανάγκες των δηµοτών του ∆ήµου Κόνιτσας 



ΘΕΜΑ 7ον 
Εκµίσθωση συστάδων υλοτοµίας ∆ηµοτικών ∆ασών στις ΤΚ Αηδονοχωρίου 

και Ασηµοχωρίου ∆ήµου Κόνιτσας 

ΘΕΜΑ 8ον Λήψη απόφασης για την έγκριση έκθεσης εκκαθάρισης ∆ΗΚΕΚΟ 

ΘΕΜΑ 9ον 
Λήψη απόφασης για την έγκριση εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου στην ΤΚ 

Ασηµοχωρίου 

ΘΕΜΑ 10ον 
Καταγγελία µίσθωσης δηµοτικού ακινήτου στη θέση ‘∆ένδρος’ στη ∆Κ 

Κόνιτσας 

ΘΕΜΑ 11ον 
Λήψη απόφασης για λύση µίσθωσης δηµοτικού καφενείου στην ΤΚ 

Αετόπετρας 

ΘΕΜΑ 12ον 

Τροποποίηση συµπλήρωση της αρ. 118/12 απόφασης ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ∆ήµου Κόνιτσας περί ρύθµισης χρήσης και διάθεσης των 

δηµοτικών βοσκοτόπων, όπως αυτή ισχύει µε τις τροποποιήσεις της 

ΘΕΜΑ 13ον 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Γκούρα Παναγιώτη περί 

µείωσης του µισθώµατος δηµοτικού καταστήµατος στην Τ.Κ. 

Μπουραζανίου  

 
Εισηγητής:  Παρασκευάς Χαρίλαος (Αντιδήµαρχος) 

 

ΘΕΜΑ 14ον 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Συλλογή – 

Εκθετήριο των Χιονιαδιτών Αγιογράφων και Ζωγράφων» 

ΘΕΜΑ 15ον 1η Κατανοµή Πιστώσεων ΣΑΤΑ για το έτος 2017 

ΘΕΜΑ 16ον 

Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών κλαδέµατος και 

κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους στην ∆.Κ. Κόνιτσας του 

αναδόχου «Α.∆.Σ. Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ» 

ΘΕΜΑ 17ον 

Τροποποίηση της αρ. 187/2016 απόφασης ∆Σ “Έγκριση µελέτης του 

έργου: Τσιµεντόστρωση χώρου στάθµευσης στην είσοδο της τκ 

“Αετοµηλίτσας”  

ΘΕΜΑ 18ον 

Τροποποίηση της αρ. 189/2016 απόφασης ∆Σ “Έγκριση µελέτης του 

έργου: Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο χώρο γηπέδου µπάσκετ τκ 

Φούρκας  

ΘΕΜΑ 19ον 

Τροποποίηση της αρ. 215/2016 απόφασης ∆Σ “Έγκριση µελέτης του 

έργου: Επισκευή κεντρικής πλατείας και πλακόστρωση από οικία Πίσπα 

Αθανάσιου έως κεντρικό δρόµο οικία Μάιπα Νικολάου του Αθανασίου τκ 

∆ιστράτου”   

ΘΕΜΑ 20ον 
Τροποποίηση της αρ. 163/2016 απόφασης ∆Σ “Έγκριση µελέτης του 

έργου: Επισκευή παλαιού δηµοτικού σχολείου τκ Καλλιθέας”   



ΘΕΜΑ 21ον 

Τροποποίηση της αρ. 186/2016 απόφασης ∆Σ “Έγκριση µελέτης του 

έργου: Κατασκευή αύλακα περισυλλογής οµβρίων υδάτων στη θέση 

Μωραιτέους και τοποθέτηση σχαρών στον κεντρικό δρόµο τκ Αγ. 

Παρασκευής”  

ΘΕΜΑ 22ον 

Τροποποίηση της αρ. 188/2016 απόφασης ∆Σ “Έγκριση µελέτης του 

έργου: Τσιµεντόστρωση στους χώρους µπροστά από το κοινοτικό 

κατάστηµα και την εκκλησία της τκ Κεφαλοχωρίου”   

ΘΕΜΑ 23ον 

Τροποποίηση της αρ. 54/21-03-2017 απόφασης ∆Σ “Έγκριση µελέτης του 

έργου: Κατασκευή ζαρζανέτ στην επαρχιακή οδό από Κόνιτσα προς Πηγή 

λόγω κατολίσθησης”  

ΘΕΜΑ 24ον 

Τροποποίηση της αρ. 52/21-03-2017  απόφασης ∆Σ “Έγκριση µελέτης του 

έργου: Κατασκευή οχετού στην εκκλησία Αγ. Αποστόλων και επισκευή 

περιβόλου νεκροταφείου στην τκ Βούρµπιανης”   

ΘΕΜΑ 25ον 

Τροποποίηση της αρ. 53/21-03-2017  απόφασης ∆Σ “Έγκριση µελέτης του 

έργου: Τοιχοποιία κατά µήκος κεντρικής οδού από οικία Γεωργίου Τσάγκα 

έως οικία Παύλου ∆ερβένη στην τκ Μαζίου”   

ΘΕΜΑ 26ον 
Λήψη απόφασης για την κατεδάφιση παλαιού κτίσµατος στην τ.κ Εξοχής 

Κόνιτσας 

Εισηγήτρια:  Νίνου Ελένη (Αντιδήµαρχος) 

ΘΕΜΑ 27ον 

Τροποποίηση της µε αριθ. 340/13-12-2016 απόφασης ∆.Σ. σχετικά µε την 

διατήρηση της θέσεως κενωθέντος περιπτέρου της Κεντρικής Πλατείας της 

∆.Ε. Κόνιτσας. Έγκριση µίσθωσης. 

ΘΕΜΑ 28ον 
Πρόσληψη µε το καθεστώς των 5 ηµεροµισθίων 4 εργατών καθαριότητας 

για τον µήνα Μάιο 2017 

 
Εισηγητής:  κ. Καλλιντέρης Γεώργιος (Αντιδήµαρχος) 

ΘΕΜΑ 29ον 

Έγκριση διοργάνωσης του 12ου ∆ιεθνούς Summer School «Ανθρωπολογία, 

Εθνογραφία και Συγκριτική Λαογραφία των Βαλκανίων» στο ∆ήµο 

Κόνιτσας, το καλοκαίρι του 2017 

ΘΕΜΑ 30ον 
Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Κόνιτσας στην ∆ιεθνή έκθεση 

«Πανηπειρωτική 2017» 1ο Φεστιβάλ Γαστρονοµίας, στα Ιωάννινα 

 
 

Ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

∆ηµήτριος Ντάφλης 

 


