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Π Ρ Ο Σ  
Χήρα Δημήτριο - Αντιπρόεδρο Ο.Ε 

Τσιαλιαμάνη Νικόλαο - Μέλος Ο.Ε 

Σπανό Γεώργιο –Μέλος Ο.Ε. 

Σπανό Βασίλειο - Μέλος Ο.Ε 

Δημάρατου Αικατερίνη-Μέλος Ο.Ε 

Ρόμπολο Γεώργιο - Μέλος Ο.Ε 

 
Τακτική Συνεδρίαση 

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου των άρθρων 67 Ν.3852/10 (όπως 

αντικαταστάθηκε από το 74 του Ν. 4555/18), του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 

(Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21  και σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 

72486/19.11.2021 (ΦΕΚ 5401/20.11.2021 τεύχος Β’), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής διά περιφοράς,  στις  29/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ ως 11:30π.μ.  για 
ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 
ΘΕΜΑ 1ον 
 

Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κ. Καστάνιανης 

 

Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο 

τους επί του θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι μισή ώρα 

μετά την ώρα σύγκλησης της Επιτροπής, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. 

Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της 

γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας ήτοι: στο email της κ. Μαίρης 

Αθανασίου (mathanasiou@konitsa.gr). 

 Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την 

ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο μισής ώρας από 

την ώρα σύγκλησης του Επιτροπής, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. 

 Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα 

(απόντα). 

  Μέλη που δεν διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να 

ενημερώνουν για την ψήφο τους με τηλεφωνικό μήνυμα την γραμματέα ή  τον Πρόεδρο του 

οργάνου, τηλ. 6945950469 και 6942030774 αντίστοιχα. 

 
Ο  Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Κόνιτσας 

 
Εξάρχου Νικόλαος 

Δήμαρχος 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-11-3-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-11-3-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-67-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%82-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3-%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-7248619-11-2021-%cf%86%ce%b5%ce%ba-540120-11-2021-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3-%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-7248619-11-2021-%cf%86%ce%b5%ce%ba-540120-11-2021-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
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