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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 17-11-2017, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης. 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

Γεώργιος Ρόµπολος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Συνηµµένα: 
Πίνακας θεµάτων ηµερήσιας διάταξης 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2017 

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11415/13-11-2017 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 Αικατερίνη (Αντιδήµαρχος)  

ΘΕΜΑ 1ον Καθορισµός και επιβολή τελών ύδρευσης από 01-01-2018 έως 31-12-2018 

ΘΕΜΑ 2ον 
Καθορισµός και επιβολή τελών καθαριότητας - ηλεκτροφωτισµού & δηµοτικού 

φόρου από 01-01-2018 έως 31-12-2018 

ΘΕΜΑ 3ον 
Καθορισµός και επιβολή τελών κοινοχρήστων χώρων (οδών πλατειών και 

πεζοδροµίων) από 01-01-2018 έως 31-12-2018 

ΘΕΜΑ 4ον 
Καθορισµός και επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) από 01-01-2018 

έως 31-12-2018 

ΘΕΜΑ 5ον 
Καθορισµός χώρων και επιβολή τέλους χρήσης δηµοτικών εκτάσεων από 01-

01-2018 έως 31-12-2018 

ΘΕΜΑ 6ον 

Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 20.000,00 € από την Περιφέρεια Ηπείρου 

(ΣΑΕΠ 530) για την «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 

λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016» (Υποέργο: 

Επιχορήγηση ∆ήµου Κόνιτσας για το έργο “Αποκατάσταση εσωτερικής 

οδοποιίας Πύργου Κόνιτσας”) για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου 

ΘΕΜΑ 7ον 
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων 

των φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος 

Εισηγητής:  Παρασκευάς Χαρίλαος (Αντιδήµαρχος) 

ΘΕΜΑ 8ον Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος 2018 

ΘΕΜΑ 9ον 

Έγκριση διενέργειας της δράσης : «Αναβάθµιση του συστήµατος οδοφωτισµού 

του ∆ήµου Κόνιτσας µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας και τη µείωση του 

κόστους λειτουργίας» µέσω ∆ηµόσιας Σύµβασης µε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό 

∆ιεθνές ∆ιαγωνισµό και έγκριση παραδοτέων και τεχνικών προδιαγραφών των 

τεχνικών συµβούλων 



ΘΕΜΑ 10ον 

Τροποποίηση της υπ’αριθµ. 75/2016 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

σχετικά µε την κατανοµή µέρους της επιχορήγησης των 80.000 € από το 

Υπουργείο Εσωτερικών (ΣΑΕ 055) µε τίτλο : «Πρόγραµµα πρόληψης και 

αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες 

στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού της χώρας» 

ΘΕΜΑ 11ον 

Τροποποίηση της υπ’ αρίθµ. 124/2016 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

σχετικά µε την προέλευση της πίστωσης του έργου µε τίτλο : «Αποκατάσταση 

βατότητας κεντρικής οδού λόγω καθίζησης στην Τ.Κ. Βούρµπιανης» 

Εισηγήτρια:  Νίνου Ελένη (Αντιδήµαρχος) 

ΘΕΜΑ 12ον 
Παράταση προγραµµατικής σύµβασης µε τον ΟΑΕ∆ για τη λειτουργία 

γραφείου από 01-01-2018 έως 31-12-2018 

ΘΕΜΑ 13ον 
Απασχόληση εργατικού και τεχνικού προσωπικού µέχρι πέντε (5) ηµεροµίσθια, 

τριών (3) ατόµων για το µήνα ∆εκέµβριο 2017 

ΘΕΜΑ 14ον 

Έγκριση υπερωριών – καθιέρωση κατ’ εξαίρεση από την εφαρµογή της 

πενθήµερης εργασίας και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες 

και τις απογευµατινές ώρες, των Υπηρεσιών Καθαριότητας, Ύδρευσης 

Ηλεκτροφωτισµού και ληξιαρχείων του ∆ήµου Κόνιτσας για το έτος 2018 

ΘΕΜΑ 15ον 

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ένταξης του ∆ήµου Κόνιτσας στο 

πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του 

∆ηµοσίου Τοµέα και επιχειρήσεων ∆ήµων και Περιφερειών για την 

απασχόληση µακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών 

ΘΕΜΑ 16ον 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη δύο (2) εργατών 

καθαριότητας µε σύµβαση εργασίας δίµηνης διάρκειας για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας 

 
Εισηγητής:  κ. Καλλιντέρης Γεώργιος (Αντιδήµαρχος) 

ΘΕΜΑ 17ον 
Πρόταση για υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσµού της 

Ολυµπιακής Εκεχειρίας 

Εισηγητής: Λάκκας Αθανάσιος  
Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Κόνιτσας 

ΘΕΜΑ 18ον 
Έγκριση προϋπολογισµού και ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.∆.)  

Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Κόνιτσας οικ. έτους 2018 

ΘΕΜΑ 19ον 
Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού 1.320,60 € για τη διοργάνωση 

της γιορτής των ενόπλων δυνάµεων την 21η Νοεµβρίου 2017 

 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

Γεώργιος Ρόµπολος 


