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 1. Τον κ. ∆ήµαρχο Κόνιτσας. 

 2. Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Κόνιτσας. 

 3. Τους Προέδρους & Εκπροσώπους 
∆ηµοτικών,  Τοπικών Κοινοτήτων των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων Κόνιτσας, 
Μαστοροχωρίων, Αετοµηλίτσας, 
∆ιστράτου  &  Φούρκας. 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σύγκλησης ∆ηµοτικού Συµβουλίου.        

(άρθρο 67 Ν. 3852/2010). 
 

 Καλείσθε να προσέλθετε στη δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Καταστήµατος την  24-01-2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18.30 για τη συζήτηση 

και λήψη αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 

 

Συνηµµένα: 
Πίνακας θεµάτων ηµερήσιας διάταξης 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 24-01-2013. 

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 690/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
(Άρθρο 67, Ν.3852/10) 

 

α' Προηγούνται.. 

  1] Ανακοινώσεις ∆ηµάρχου. 

2] Ενηµέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων. 

3] Θέµατα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 88 παρ.3 του Ν.3852/2011 
 

β' Θέµατα  Ηµερήσιας  ∆ιάταξης. 

 
  

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ 

ΘΕΜΑ 1ον Λήψη απόφασης για καθιέρωση χρήσης σήµατος δηλωτικού 

(λογότυπο) του ∆ήµου Κόνιτσας. 

ΘΕΜΑ 2ον Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ) του ∆ήµου Κόνιτσας (άρθρο 10 παρ.2 Ν.3584/2007). 

ΘΕΜΑ  3ον Έγκριση προϋπολογισµού Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου 

Κόνιτσας, οικονοµικού έτους 2013. 

ΘΕΜΑ 4ον Έγκριση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, του Ν.Π.∆.∆ µε την 

επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ» ∆ήµου Κόνιτσας. 

ΘΕΜΑ 5ον Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος 

ποσού 168,00 € στον δηµότη µας κ. Νικόλαο Εξάρχου,  κάτοικο την 

Τοπική Κοινότητα Πηγής. 

ΘΕΜΑ  6ον Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος 

ποσού 234,88 € στην Πανταζή Μαρίνα του Φωτίου, κάτοικο Τοπικής 

Κοινότητας Μαζίου. 

ΘΕΜΑ  7ον Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών της 

εκδήλωσης  παρουσίασης βιβλίου που εκδόθηκε από το ∆ήµο µας. 

ΘΕΜΑ  8ον Αποδοχή επιχορηγήσεων  και κατανοµή ποσών  22.321,77 ευρώ και  

5.131,30 ευρώ   από τους Κ.Α.Π του Υπουργείου Εσωτερικών  για την 

κάλυψη των  λειτουργικών δαπανών και δαπανών θέρµανσης  

αντίστοιχα των Σχολείων Α/βάθµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης, ∆ήµου 

Κόνιτσας. 

ΘΕΜΑ 9ον Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αίτηµα  της WIND HELLAS 

µείωσης µίσθωσης. 

ΘΕΜΑ 10ον Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί της ανανέωσης ή όχι της σύµβασης 

εκµίσθωσης δηµοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Πύργου µε την 

εταιρεία κινητής τηλεφωνίας  VODAFONE Α.Ε. 



 
ΘΕΜΑ 11ον Ανανέωση σύµβασης µε την εταιρεία Open Technology services 

Ο.Τ.S (Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας Α.Ε) για την υποστήριξη των 

λογισµικών προγραµµάτων του ∆ήµου Κόνιτσας, για το έτος 2013. 

ΘΕΜΑ 12ον Ανανέωση σύµβασης  µε την εταιρεία ACE HELLAS για την υποστήριξη 

- συντήρηση των προγραµµάτων «eCM - προκοστολόγηση» & 

«eCM - Εργολήπτης» για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας & 

Ποιότητας Ζωής  του ∆ήµου, για το έτος 2013. 

ΘΕΜΑ 13ον Έγκριση σύναψης σύµβασης µε την εταιρία Forthnet µε σκοπό την  

κάλυψη δορυφορικής σύνδεσης internet για τις ανάγκες της Τοπικής 

Κοινότητας Φούρκας. 

ΘΕΜΑ 14ον Ανανέωση σύµβασης συνεργασίας µε τον Οργανισµό Απασχόλησης 

Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆), για την εξυπηρέτηση των δηµοτών 

µας.   

ΘΕΜΑ 15ον Λήψη απόφασης για την εκµίσθωση του κοινοτικού καταστήµατος στην 

Τοπική Κοινότητα Ηλιόρραχης. 

ΘΕΜΑ 16ον Λήψη απόφασης για την εκµίσθωση του Κοινοτικού Ξενώνα στην 

Τοπική Κοινότητα Παλαιοσελλίου. 

ΘΕΜΑ 17ον Έγκριση και παραλαβή διαχειριστικής µελέτης δηµοτικού δάσους της 

Τοπικής Κοινότητας Ασηµοχωρίου. 

ΘΕΜΑ 18ον Έγκριση φιλοξενίας ηµιτελικού κυπέλλου Ελλάδος βόλεϊ εφήβων.   

ΘΕΜΑ 19ον Ακύρωση Χρηµατικών Ενταλµάτων Πληρωµής οικονοµικού  έτους 

2012. 

ΘΕΜΑ 20ον ∆ιαγραφή λανθασµένων εγγραφών – καταχωρήσεων  στο λογιστικό 

σύστηµα του ∆ήµου µας. 

ΘΕΜΑ 21ον Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προµηθειών από το ∆ήµο 

Κόνιτσας, για το οικονοµικό έτος 2013. 

ΘΕΜΑ 22ον Αναµόρφωση 1η του προϋπολογισµού, εσόδων – εξόδων του  ∆ήµου 

Κόνιτσας, οικονοµικού έτους 2013. 

ΘΕΜΑ 23ον Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων ∆’ τριµήνου για τον έλεγχο 

υλοποίηση του προϋπολογισµού έτους 2012  ∆ήµου Κόνιτσας. 

ΘΕΜΑ 24ον Ορισµός µελών για την συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης Μητρώου 

Αρρένων του ∆ήµου Κόνιτσας, των γεννηθέντων  το έτος  2012. 

ΘΕΜΑ 25ον Συγκρότηση Επιτροπών ∆ηµοτικών Υπαλλήλων: ∆ιενέργειας 

διαγωνισµών προµηθειών, αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών, 

απευθείας ανάθεσης προµηθειών,  επιτροπής παραλαβής προµηθειών 

που υπάγονται στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α για το έτος 2013. 



 
ΘΕΜΑ 26ον Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου, επισκευών, συντηρήσεως,  αγοράς,  

ανταλλακτικών κ.λ.π οχηµάτων και αυτοκινήτων του ∆ήµου Κόνιτσας 

για το έτος 2013. 

ΘΕΜΑ 27ον Ορισµός µελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παροχής 

υπηρεσιών για το έτος 2013. 

ΘΕΜΑ 28ον Ορισµός µελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και 

προµηθειών για το έτος 2013. 

ΘΕΜΑ 29ον Καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες ηµέρες, καθώς 

και απογευµατινής και νυχτερινής εργασίας, για το µόνιµο και µε 

σύµβαση αορίστου χρόνου προσωπικό των υπηρεσιών ύδρευσης και 

καθαριότητας του ∆ήµου για το έτος 2013. 

 

 


