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Π Ρ Ο Σ  
Χήρα Δημήτριο - Αντιπρόεδρο Ο.Ε 

Τσιαλιαμάνη Νικόλαο - Μέλος Ο.Ε 

Σπανό Γεώργιο –Μέλος Ο.Ε. 

Δημάρατου Αικατερίνη-Μέλος Ο.Ε 

Ρόμπολο Γεώργιο - Μέλος Ο.Ε 

Σπανό Βασίλειο - 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)  και σε συνέχεια της ΚΥΑ 
Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 4899)  και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθ. 60249/22-09-
2020 και 426/77233/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, στις  27/04/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.  για 
ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 
που ακολουθεί: 

Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 11:00 πμ έως 13:00 μμ. 
Το σύστημα θα ανοίξει από τις 10:45 πμ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά 

προβλήματα. 

ΘΕΜΑ 1ον Έγκριση 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού 
έτους 2021 του Δήμου Κόνιτσας   

ΘΕΜΑ 2ον 
Έγκριση απόδοσης 2ης επιχορήγησης 2021 ποσού 50.000,00€ 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 

ΘΕΜΑ 3ον Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του 
προϋπολογισμού έτους 2021, του Δήμου Κόνιτσας 

 
ΘΕΜΑ 4ον 

Έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών της πράξης "Υποστήριξη Αυτόνομης και 
Ασφαλούς διαβίωσης ηλικιωμένων και προστασίας τους από την πανδημία 
της COVID-19" 

 
ΘΕΜΑ 5ον 

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αποκαταστάσεις ζημιών από 
θεομηνίες στις κοινότητες Καστανέας και Πύργου» του Δήμου Κόνιτσας με ανάδοχο 
τον Π. Χαλούλο- Β. Βαγενά Ο.Ε  

 
ΘΕΜΑ 6ον 

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες στις Κ. 
Καστανέας και Πύργου» αναδόχου Π.Χαλούλου –Β.Βαγενά Ο.Ε. 

 
ΘΕΜΑ 7ον 

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου  του διαγωνισμού «Τσιμεντοστρώσεις στις Κ. Αρμάτων - 
Ασημοχωρίου - Τράπεζας - Καστάνιανης - Πάδων» 

https://dimosnet.gr/blog/laws/404866/
https://dimosnet.gr/blog/laws/404866/
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/


 
ΘΕΜΑ 8ον 

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου  του διαγωνισμού «Κατασκευή Πλακοστρώσεων στις Τ.Κ. 
Αγ. Παρασκευής - Εξοχής - Κεφαλοχωρίου - Μοναστηρίου - Χιονιάδων - 
Πουρνιάς» 

 
ΘΕΜΑ 9ον 

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου  του διαγωνισμού « Επισκευή τοιχοποιιών στις Κ. Αγ 
Παρασκευής Φούρκας και Γοργοπόταμου» 

 
ΘΕΜΑ 10ον 

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου  του διαγωνισμού  «Κατασκευή και επισκευή καλντεριμιών 
στις Κ. Πηγής - Φούρκας - Βούρμπιανης - Δροσοπηγής - Διστράτου – Αετομηλίτσας» 

 
ΘΕΜΑ 11ον 

Έγκριση πρακτικών αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Α/Σ 107930) για την 
Προμήθεια Yγρών Kαυσίμων-Λιπαντικών- Αντιψυκτικών  του Δήμου Κόνιτσας και 
των Νομικών προσώπων του, έτους 2021 - 2022 

 
ΘΕΜΑ 12ον 

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμού, για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία 
σύνταξης σχεδίου δράσης για τη λειτουργία σχολής εναλλακτικής άθλησης 

 
ΘΕΜΑ 13ον 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Κόνιτσας 
(ΑΜΑΡΙ) 

 
ΘΕΜΑ 14ον 

  Έγκριση της υπ' αριθ. 22/2021 μελέτης με τίτλο "Δράσεις δημοσιότητας και 
επικοινωνίας"  

 
ΘΕΜΑ 15ον 

Έγκριση της υπ' αριθ. 12/2021 μελέτης με τίτλο «Επισκευή γηπέδου μπάσκετ στο 
Γυμνάσιο και Λύκειο Κόνιτσας» 

 
ΘΕΜΑ 16ον 

Έγκριση εξόφλησης δαπάνης κοινοχρήστων για το διαμέρισμα επί της 25ης 

Μαρτίου 39 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησία του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης 

«ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΧΑΣ» της Κοινότητας Παλαιοσελλίου που διαχειρίζεται ο Δήμος 

Κόνιτσας 

 
ΘΕΜΑ 17ον 

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άγονης δημοπρασίας και επανάληψη 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (διαμερίσματος) υπ’ αριθμ. Δ-3 2ου 
ορόφου επί της  Δροσίνη 9 και Μαβίλη στη Λάρισα, ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου 
Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία Κληροδότημα «Δημήτριος Παπαδήμας» 
της Κοινότητας Καστάνιανης που διαχειρίζεται ο Δήμος Κόνιτσας 

 

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 


