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ΠΡΟΣ
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 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου
10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020, τεύχος Ά) η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/19.11.2021 (ΦΕΚ 5401/20.11.2021
τεύχος Β’) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής διά ζώσης, στις 07/12/2021 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1ον
ΘΕΜΑ 2ον

ΘΕΜΑ 3ον

ΘΕΜΑ 4ον

ΘΕΜΑ 5ον
ΘΕΜΑ 6ον

ΘΕΜΑ 7ον

Λήψη απόφασης περί ενδοδικαστικού συμβιβασμού και ορισμός δικηγόρου στο
πλαίσιο της αγωγής Νταφλης Γ. κατά Δήμου Κόνιτσας
Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κατασκευή και επισκευή τοίχων
αντιστήριξης στις Κ. Πουρνιάς, Ηλιόρραχης, Νικάνωρα, Παλαιοσελλίου, Μαζίου,
αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δύο (2)
οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης
απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α. και εργασίες ηλεκτροδότησης
και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου», καθορισμός του τρόπου διενέργειας
και των όρων του διαγωνισμού. Συγκρότηση επιτροπών.
Αποδοχή απόφασης ένταξης και των όρων χρηματοδότησης στον Άξονα
Προτεραιότητας 2 "Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού
ισοζυγίου" του προγράμματος "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021", της
δράσης "ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)" του Πράσινου
Ταμείου
Εισήγηση για τον καθορισμό και επιβολή τελών ύδρευσης από 1/1/2022 ως
31/12/2022
Εισήγηση για τον καθορισμό και επιβολή τελών καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού
και δημοτικού φόρου από 1/1/2022 ως 31/12/2022
Εισήγηση για τον καθορισμό και επιβολή τελών κοινοχρήστων χώρων (οδών,
πλατειών, και πεζοδρομίων) από 1/1/2022 ως 31/12/2022

ΘΕΜΑ 8ον

Εισήγηση για τον καθορισμό και επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) από
1/1/2022 ως 31/12/2022

ΘΕΜΑ 9ον

Εισήγηση για την επιβολή τέλους χρήσης δημοτικών εκτάσεων από 1/1/2022 ως
31/12/2022

ΘΕΜΑ 10ον

Έγκριση 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού
έτους 2021 του Δήμου Κόνιτσας.

ΘΕΜΑ 11ον

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του
ΟΑΕΔ και του Δήμου Κόνιτσας

ΘΕΜΑ 12

ον

Έγκριση απόδοσης 5ης επιχορήγησης 2021 ποσού 70.000,00€ στο Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»
(ΚΕ.Π.Α.Π.Α) Δήμου Κόνιτσας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους

Επισημαίνεται ότι θα τηρηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι υγειονομικοί κανόνες για την
αποτροπή διάδοσης της νόσου Covid-19.
Σε περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε εγκαίρως ώστε να

κληθούν οι αναπληρωτές σας.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Κόνιτσας
Εξάρχου Νικόλαος
Δήμαρχος

