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ΘΕΜΑ

:

1.

ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο Κόνιτσας.

2.

Τα μέλη του
Κόνιτσας.

Δημοτικού

Συμβουλίου

3.

Τους Προέδρους των Κοινοτήτων Δ.
Κόνιτσας

«Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση διά ζώσης του Δημοτικού
Συμβουλίου»

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο στις 19/05/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 θα
γίνει κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διά ζώσης, με τα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,

σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις 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.
Το κατεπείγον του χαρακτήρα της σύγκλησης της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου, έγκειται στην αναγκαιότητα λήψης απόφασης των παρακάτω θεμάτων :
 για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου ( 2ο ,3ο 5ο θέμα).
 Το 1ο & 8ο λόγω προθεσμίας.
 Το 4ο θέμα λόγω προβλημάτων στη φύλαξη των κατασχεθέντων καυσόξυλων.
 Το 6ο & 7ο επειδή πρέπει να γίνουν εργασίες για να λειτουργήσουν τα καταστήματα την
καλοκαιρινή περίοδο λόγω τουριστικής κίνησης.
 Το 9ο θέμα επειδή η διοίκηση του συλλόγου πρέπει να προβεί σε χρονοβόρες ενέργειες

Α/Α
ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εξάρχου Νικόλαος Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 1

ον

Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η):
«Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 440 kW, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη
θέση ρέματος Μεσοποτάμου, της Δ.Ε. Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χήρας Δημήτριος Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ον
ΘΕΜΑ 3ον
ΘΕΜΑ 4ον
ΘΕΜΑ 5ον

ΘΕΜΑ 6ον
ΘΕΜΑ 7ον
ΘΕΜΑ 8ον

Έγκριση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού
έτους 2022 του Δήμου Κόνιτσας
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του
προϋπολογισμού έτους 2022, του Δήμου Κόνιτσας
Διάθεση κατασχεμένων δασικών προϊόντων (καυσόξυλα) για κάλυψη ατομικών
αναγκών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες Δήμου Κόνιτσας
Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
και εμπορικά καταστήματα - Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της
παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2022 στο Δήμο Κόνιτσας
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου
στην Κ. Κόνιτσας
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου
στην Κ. Οξυάς
Παράταση χρόνου υλοτομίας της συστάδας 9β του δημοτικού δάσους Κ. Διστράτου
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Λαζογιάννης Αριστείδης Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ον

Παραχώρηση της μαθητικής εστίας, του κλειστού γυμναστηρίου και του γηπέδου
από 17 Αυγούστου ως 31 Αυγούστου, στο τμήμα ξιφασκίας του αθλητικού
σωματείου ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Επισημαίνεται ότι θα τηρηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι υγειονομικοί κανόνες για την αποτροπή
διάδοσης της νόσου Covid-19.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπανός Γεώργιος

