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ΠΡΟΣ
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
(άρθρο 67 Ν. 3852/2010).
Καλείσθε

Συµβουλίου,

να

που

Καταστήµατος την

προσέλθετε

θα

διεξαχθεί

στη
στην

δηµόσια
αίθουσα

∆ηµοτικού

Συµβουλίου.

συνεδρίαση

του

∆ηµοτικού

συνεδριάσεων

του

∆ηµοτικού

07-12-2012, ηµέρα Παρασκευή 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 07-12-2012.
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 14553/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)
ΘΕΜΑ 1ον

Έγκριση του τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου Κόνιτσας για το έτος
2013.

ΘΕΜΑ 2ον
ον

ΘΕΜΑ 3

Καθορισµός και επιβολή τελών ύδρευσης από 1/1/2013 & εφεξής.
Καθορισµός

και

επιβολή

τελών

καθαριότητας–

ηλεκτροφωτισµού & ∆ηµοτικού Φόρου από 1/1/2013 & εφεξής.
ΘΕΜΑ 4ον

Καθορισµός

και

επιβολή

τελών

κοινόχρηστων

χώρων

(οδών,

πλατειών και πεζοδροµίων) για το έτος 2013 & εφεξής.
ΘΕΜΑ 5ον

Καθορισµός χώρων και επιβολή δικαιώµατος χρήσης ∆ηµοτικών
εκτάσεων για το έτος 2012 & εφεξής.

ΘΕΜΑ 6ον

Επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) για το έτος 2013 &
εφεξής.

ΘΕΜΑ 7ον

Καθορισµός

και επιβολή τέλους δικαιώµατος

βοσκής

για το

οικονοµικό έτος 2013 & εφεξής.
ΘΕΜΑ 8ον

Εγγραφή του ∆ήµου Κόνιτσας, ως συνδροµητή σε

εφηµερίδες,

περιοδικά, βιβλία φορολογικής ενηµέρωσης και ηλεκτρονικά µέσα για
το έτος 2013.
ΘΕΜΑ 9ον

Έγκριση κανονισµού ανάπτυξης και λειτουργίας τραπεζοκαθισµάτων σε
πλατείες, πεζοδρόµια και κοινόχρηστους χώρους στο ∆ήµο Κόνιτσας.

ΘΕΜΑ 10ον

Καθορισµός ανωτάτου αριθµού αδειών και θέσεων υπαίθριου και
στάσιµου

εµπορίου

και

καθορισµός

αριθµού

αδειών

υπαίθριου

πλανόδιου εµπορίου για το έτος 2013.
ΘΕΜΑ 11ον

Λήψη απόφασης για την επανατοποθέτηση γλυπτών έργων τέχνης και
τοποθέτηση πινακίδων ενηµέρωσης.

ΘΕΜΑ 12ον

Λήψη απόφασης για την µείωση προστίµου αυθαίρετης βόσκησης που
επεβλήθη

στον

δηµότη

µας

κ.

Ζήση

Κάκκο,

κάτοικο

Τοπικής

Κοινότητας Φούρκας.
ΘΕΜΑ 13ον

Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου υλοτοµίας της συστάδας 3γ
δηµοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας Βούρµπιανης που εκµισθώθηκε
στον Α.∆.Σ Βούρµπιανης.

ΘΕΜΑ 14ον

Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου υλοτοµίας της συστάδας 4α
δηµοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας Βούρµπιανης που εκµισθώθηκε
στον Α.∆.Σ Λαγκάδας «Το Κρυονέρι».

ΘΕΜΑ 15ον

Λήψη απόφασης για την έγκριση εκµίσθωσης δηµοτικού καταστήµατος
στην Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου- ∆ήµου Κόνιτσας.

ΘΕΜΑ 16ον

Λήψη απόφασης επί αιτήµατος της COSMOTE A.E

για µείωση

µισθώµατος στο σταθµό βάσης στη θέση «Προφήτης Ηλίας»

της

Τοπικής Κοινότητας Φούρκας.
ΘΕΜΑ 17ον

Έγκριση µίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π) Τοπικής Κοινότητας Αετοµηλίτσας στη Λάρισα.

ΘΕΜΑ 18ον

∆ιαγραφή από τον βεβαιωτικό κατάλογο οφειλών ύδρευσης δηµοτών,
ως εκ παραδροµής βεβαιωθέντων.

ΘΕΜΑ 19ον

Φιλοξενία

αθλητών

χάντµπολ

στην

Κόνιτσα

για

την

διεξαγωγή

τουρνουά µίνι χάντµπολ.
ΘΕΜΑ 20ον

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την έγκριση επιχορήγησης
των Αθλητικών Μορφωτικών

Συλλόγων «.Μ.Σ. «ΠΙΝ∆ΟΣ» και

Α.Μ.Σ.

αυτοτελές

«ΠΑΟΚ»

από

το

κεφαλαίο

«ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΑΒΑΤΖΗΣ».
ον

ΘΕΜΑ 21

Έγκριση απόδοσης ποσού επιχορήγησης στο Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία
Κέντρο Πρόνοιας –Αθλητισµού - Προσχολικής Αγωγής

∆ήµου

Κόνιτσας», από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π)
ΘΕΜΑ 22ον

Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 5.292,00 € από την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας για την κάλυψη δαπανών για
την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και
διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012.

ΘΕΜΑ 23ον

Αποδοχή επιχορήγησης και κατανοµή ποσού 22.321,77 ευρώ από
τους Κ.Α.Π του Υπουργείου Εσωτερικών, για την κάλυψη των
λειτουργικών

δαπανών

των

Σχολείων

Α/βάθµιας

και

Β/θµιας

εκπαίδευσης, ∆ήµου Κόνιτσας.
ΘΕΜΑ 24ον

Παροχή γνωµοδότησης για το πρόγραµµα έργων και εργασιώνΑνάπτυξης της δασοπονίας έτους 2013 του ∆ασαρχείου Κόνιτσας.

ΘΕΜΑ 25ον

Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου και παροχή εξουσιοδότησης για
συναλλαγές στον λογαριασµό του Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
του ∆ήµου Κόνιτσας.

ΘΕΜΑ 26ον

Επικαιροποίηση της υπ. αριθ. 57/2005 απόφασης του τέως Κοινοτικού
Συµβουλίου της τέως Κοινότητας ∆ιστράτου που αφορά την συναίνεση
στην κατασκευή σταθµού «ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ» από την εταιρεία
«ΠΙΝ∆ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε»

µε σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας.
ον

ΘΕΜΑ 27

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«∆ιαµόρφωση κοινοχρήστου χώρου Ζεστινιώνας», µε ανάδοχο
τον Κατή Αθανάσιο.

ΘΕΜΑ 28ον

Έγκριση

πρωτοκόλλου

οριστικής

παραλαβής

του

έργου

«∆ιαµόρφωση παλιού δηµοτικού σχολείου για τη δηµιουργία
πνευµατικού κέντρου ∆.∆. Γοργοποτάµου», µε ανάδοχο τον Λιάνο
Αναστάσιο& ΣΙΑ Ε.Ε.
ΘΕΜΑ 29ον

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«∆ιάνοιξη οδού από Κατσιαµάνη έως Σιµαίους ∆.∆. ∆ροσοπηγής
Πρώην ∆ήµου Μαστοροχωρίων», µε ανάδοχο τον Βαζούκη Βασίλειο

ΘΕΜΑ 30ον

Έγκριση

πρωτοκόλλου

οριστικής

παραλαβής

του

έργου

«∆ιαµόρφωση παλιού δηµοτικού σχολείου για τη δηµιουργία
πολιτιστικού κέντρου ∆.∆. Ασηµοχωρίου», µε ανάδοχο τον Λιάνο
Αναστάσιο & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΘΕΜΑ 31ον

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (Μειωτικού) για το
έργο « Ανακατασκευή και οριοθέτηση οδού από στροφή ∆.
Βαγενά

έως

κόµβο

Κρυστάλλη

και

ασφαλτόστρωση

οδού

Θεοδώρου στο Τ.∆. Κόνιτσας», µε ανάδοχο τον Τζούµα Χρήστο.
ΘΕΜΑ 32ον

Έγκριση

1ου

Ανακεφαλαιωτικού

Πίνακα

Εργασιών

για

το

έργο

«Εσωτερική Οδοποιία εντός Οικισµού στην Τ.Κ. Καστανέας», µε
ανάδοχο την Κοσµά Θάλεια
ΘΕΜΑ 33ον

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «∆ιευθέτηση
οµβρίων κεντρικού δρόµου Κόνιτσας», µε ανάδοχο την Κ/Ξ Σ.
Γαιτανίδης – Β. Τσουµάρης.

ΘΕΜΑ 34ον

Έγκριση

προθεσµίας

περαίωσης

έργου

«Ανακατασκευή

και

οριοθέτηση οδού από στροφή ∆. Βαγενά έως κόµβο Κρυστάλλη
και ασφαλτόστρωση οδού Θεοδώρου στο Τ.∆. Κόνιτσας», µε
ανάδοχο τον Τζούµα Χρήστο.
ΘΕΜΑ 35ον

Έγκριση παράτασης προθεσµίας έργου «Αξιοπίηση Εθνικού ∆ρυµού
Αώου», µε ανάδοχο τον ∆. Καφετζή

ΘΕΜΑ 36ον

Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου «Ανάδειξη κέντρου Αγ.
Παρασκευής

–

Κατασκευή

παραδοσιακών

καλντεριµιών-

πλακοστρώσεων», µε ανάδοχο τον Ντάφλη Γεώργιο
ΘΕΜΑ 37ον

Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη
Παραδοσιακών Καλντεριµιών στο ∆.∆. Κόνιτσας», µε ανάδοχο
την ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 38ον

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του Έργου
«Κατασκευή δεξαµενών Ύδρευσης στην Τ.Κ. Καλλιθέας καις
στην Τ.Κ. Καβασίλων, µε ανάδοχο τον Ντάφλη Γεώργιο.

