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 1. 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 09-11-2012, ηµέρα Παρασκευή 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  Έγκριση απογραφής λήξης 31-12-2010 και ισολογισµό έναρξης 01-01-

2011. 

ΘΕΜΑ 2ον  Ψηφίσεις πιστώσεων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Κόνιτσας, 

οικονοµικού   έτους 2012. 

ΘΕΜΑ 3ον  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-καθορισµός όρων διεξαγωγής ανοιχτού 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια    (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου 

κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης) και λιπαντικών για το οικονοµικό έτος 

2013» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κόνιτσας. 

ΘΕΜΑ 4ον  Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης  για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο 

«Επισκευή –συντήρηση Γυµνασίου Κόνιτσας» προϋπολογισµού 

30.000,00 € µε Φ.Π.Α- Έγκριση τευχών δηµοπράτησης – Αναλυτικής 

∆ιακήρυξης.   



 

ΘΕΜΑ 5ον  Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης  για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο 

«Επισκευή Κοινοτικού (δηµοτικού) καταστήµατος ∆∆ Βούρµπιανης» 

προϋπολογισµού 26.596,00 € µε Φ.Π.Α.  Έγκριση τευχών δηµοπράτησης 

– Αναλυτικής ∆ιακήρυξης.   

ΘΕΜΑ 6ον  Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης  για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο 

«Κατασκευή συµπληρωµατικών τεχνικών έργων στον χείµαρρο 

Ντιβόϊκα ∆.∆. Κεφαλοχωρίου ∆ήµου Μαστοροχωρίων» 

προϋπολογισµού 1.200.000,00 € µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  Έγκριση 

τευχών δηµοπράτησης – Αναλυτικής ∆ιακήρυξης 

ΘΕΜΑ 7ον  Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης  για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο 

«Περιφράξεις –Αναδασώσεις σε εκτάσεις της Τ.Κ Ηλιόρραχης 

∆ήµου Κόνιτσας» προϋπολογισµού 175.000,00 € µε αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.  Έγκριση τευχών δηµοπράτησης – Αναλυτικής ∆ιακήρυξης. 

ΘΕΜΑ 8ον  Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης εκµίσθωσης αγροτεµαχίων ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Κόνιτσας- ∆ήµου Κόνιτσας. 

ΘΕΜΑ 9ον  Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης εκµίσθωσης αγροτεµαχίων Τοπικής 

Κοινότητας Μαζίου- ∆ήµου Κόνιτσας. 

ΘΕΜΑ 10ον  Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης εκµίσθωσης αγροτεµαχίων Τοπικής 

Κοινότητας Ηλιόρραχης- ∆ήµου Κόνιτσας. 

ΘΕΜΑ 11ον  Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης εκµίσθωσης αγροτεµαχίων Τοπικής 

Κοινότητας Μελισσόπετρας- ∆ήµου Κόνιτσας. 

ΘΕΜΑ 12ον Ορισµός ∆ικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου Κόνιτσας κατά τη 

συζήτηση της εφέσεως που άσκησε ο δήµος επί της υπ.αριθ. 10/2008 

απόφασης του ειρηνοδικείου Κόνιτσας σχετικά µε την χρηµατική απαίτηση 

της Στεργίου Ελένης. 

ΘΕΜΑ 13ον Ορισµός ∆ικηγόρου για την συζήτηση της αριθ. καταθ. δικογράφου 

451/2009 αγωγής του Ν.Π.Ι.∆ µε την επωνυµία: «Ίδρυµα Σώµα Ελλήνων 

Προσκόπων» κατά του ∆. Κόνιτσας. 

ΘΕΜΑ 14ον Ορισµός ∆ικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου Κόνιτσας ενώπιον 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων κατά της συζήτησης από 20-

01-2010 αγωγής του κ. Αγόρου Κων/νου κατά του ∆ήµου Κόνιτσας. 

ΘΕΜΑ 15ον Ορισµός ∆ικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου Κόνιτσας ενώπιον 

του µονοµελούς πρωτοδικείου Ιωαννίνων κατά της συζήτησης της από 

14-07-2011 αγωγής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία                      

«Ευρωελεγκτική ΑΕ» κατά του ηµέτερου ∆ήµου. 

ΘΕΜΑ 16ον Ανάκληση αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής που αφορούν τον  ορισµό 

δικηγόρων για κατάθεση αγωγών κατά του οφειλετών του ∆ήµου 

Κόνιτσας, λόγω υπαγωγής τους σε ρύθµιση οφειλών. 



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 

 
 
 
  


