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     ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

          Καλοφνται τα μζλθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Διμου Πάργασ, ςε τακτικι 

ςυνεδρίαςθ, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δ., ςτο Καναλάκι, τθν  21/10/2019, 

θμζρα Δευτζρα,  και ϊρα 18:00, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67, του Ν. 

3852/2010, για ςυηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ, ανά  ζνα, ςτα, ωσ κάτωκι, κζματα: 

 

1. Ανανζωςθ  τθσ φμβαςθσ εργαςίασ  οριςμζνου  χρόνου  του κ. Φραγκίςκου 
Παναγιϊτθ του Χριςτου  και τθσ Ολυμπίασ, ο οποίοσ εργάηεται ςτο  ΚΕΝΣΡΟ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΔΘΜΟΤ ΠΑΡΓΑ ( 2θ ανανζωςθ). (Ειςθγιτρια κ. Μ. Γιάγια) 
2. Ανανζωςθ τθσ φμβαςθσ  εργαςίασ  οριςμζνου  χρόνου  των  κ.κ. . 
Δθμόπουλου Γεϊργιου του πυρίδωνα  και  Ματζρθ Απόςτολου του  Ναπολζων,   οι 
οποίοι εργάηονται ςτθν  δομι «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ  Διμου Πάργασ» 
.(Ειςθγιτρια κ. Μ. Γιάγια) 
3. Πρόςλθψθ δζκα (10) εργατοτεχνιτϊν με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ 
διαλείπουςασ  εργαςίασ για πζντε (5) θμερομίςκια του Ν.4071/2012 ζκαςτοσ για το 
μινα Νοζμβριο 2019 για τθν κάλυψθ επειγουςϊν αναγκϊν αποκατάςταςθσ τθσ 
αςφάλειασ κυκλοφορίασ οχθμάτων και πεηϊν ςτο οδικό δίκτυο του Διμου, κακϊσ 
και εργαςιϊν πολιτικισ προςταςίασ (Ειςθγιτρια κ. Μ. Γιάγια) 
4.  «υηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ περί πλθρωμισ  φορολογικϊν προςτίμων 
του Διμου που ζχουν βεβαιωκεί ςτθν ΑΑΔΕ.»(Ειςθγθτισ κ. Μ. Κϊτςθσ) 
5. Χοριγθςθ άδειασ παραγωγοφ πωλθτι υπαικρίου εμπορίου ςτον παραγωγό 
Ανδρζα Νάνο (Ειςθγθτισ κ. Μ. Κϊτςθσ)  



6. υηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ για Άνοιγμα Σραπεηικοφ Λογαριαςμοφ 
Σαμειακισ Διαχείριςθσ ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ και οριςμόσ εξουςιοδοτθμζνων 
οργάνων για τθν κίνθςθ του λογαριαςμοφ» (Ειςθγθτισ κ. Μ. Κϊτςθσ) 
7. υηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ για «Κακοριςμόσ ανϊτατου χρθματικοφ ορίου 
κλιςεων κινθτισ τθλεφωνίασ (Ειςθγθτισ κ. Μ. Κϊτςθσ) 
8. Οριςμόσ δφο (2) εκπροςϊπων Διμου Πάργασ ςτο Δ.. του ΦΟΔΑ με τθν 
επωνυμία «Αναγκαςτικόσ φνδεςμοσ Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων 1θσ 
Διαχειριςτικισ Ενότθτασ Περιφζρειασ Θπείρου (ειςθγθτισ κ. Μ. Χαλικιάσ) 
9. «Εκλογι εκπροςϊπων Δθμοτικοφ υμβουλίου Διμου Πάργασ ςτθ Γενικι 
υνζλευςθ τθσ Π.Ε.Δ. Θπείρου. Ειςθγθτισ κ. Πρόεδροσ». 
10. Ζγκριςθ τοποκζτθςθσ-εγκατάςταςθσ φωτοβολταϊκισ μονάδασ του ΣΟΕΒ 
Αχζροντα  ςε ζκταςθ 12.000,00 (δϊδεκα χιλιάδεσ) τετραγωνικϊν μζτρων ςτθν 
περιοχι «ΜΟΤΣΙΑΜΑΝΙ» τθσ Σοπικισ Κοινότθτασ Κορϊνθσ.  Ειςθγθτισ κ. Μ. 
Χαλικιάσ». 
11. Αποδοχι τθσ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα με τίτλο «Καταςκευι, επιςκευι και 
ςυντιρθςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων των Διμων», ςτο πλαίςιο τθσ  ΠΡΟΚΛΘΘ 
IV του προγράμματοσ «ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙI» ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ «Κοινωνικζσ 
και πολιτιςτικζσ υποδομζσ και δραςτθριότθτεσ των διμων». (Ειςθγθτισ κ. Δ. 
Μποφςιοσ) 
12. Τποβολι αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ από το πρόγραμμα με τίτλο «Εκπόνθςθ 
μελετϊν και υλοποίθςθ μζτρων και μζςων πυροπροςταςίασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ 
τθσ χϊρασ» ςτο πλαίςιο τθσ ΠΡΟΚΛΘΘ VIIΙ του προγράμματοσ «ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙI» 
ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ «Κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ υποδομζσ και 
δραςτθριότθτεσ των διμων».  (Ειςθγιτρια θ κα Αντιδιμαρχοσ Ε. Κοντοδιμα) 
13. Τποβολι αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ από το πρόγραμμα με τίτλο 
«Καταςκευι ραμπϊν και χϊρων υγιεινισ για τθν πρόςβαςθ και τθν εξυπθρζτθςθ 
ΑΜΕΑ ςε ςχολικζσ μονάδεσ», ςτο πλαίςιο τθσ ΠΡΟΚΛΘΘ ΙΧ του προγράμματοσ 
«ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙI» ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ «Κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ 
υποδομζσ και δραςτθριότθτεσ των διμων». (Ειςθγιτρια θ κα Αντιδιμαρχοσ Ε. 
Κοντοδιμα) 
14. Τποβολι αιτιματοσ ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα με τίτλο «Ανζγερςθ και 
Επανάχρθςθ δθμοτικϊν κτιρίων» ςτο πλαίςιο τθσ  ΠΡΟΚΛΘΘ V του 
προγράμματοσ «ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι». ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ: «Ανζγερςθ ι/και 
Αποκατάςταςθ Δθμοτικϊν κτιρίων» και πρόκεςθ κάλυψθσ τθσ  δαπάνθσ  του κινθτοφ 
εξοπλιςμοφ από τον Δικαιοφχο (Διμο Πάργασ). (Ειςθγιτρια θ κα Αντιδιμαρχοσ Ε. 
Κοντοδιμα) 
15. Αποδοχι τθσ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα με τίτλο «Καταςκευι, επιςκευι, 
ςυντιρθςθ και εξοπλιςμόσ εγκαταςτάςεων καταφυγίων αδζςποτων ηϊων 
ςυντροφιάσ» ςτο πλαίςιο τθσ ΠΡΟΚΛΘΘ X του προγράμματοσ «ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙI» 
ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ «Κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ υποδομζσ και 
δραςτθριότθτεσ των διμων». (Ειςθγθτισ κ. Γ. Δθμθτρίου) 
16. Ζγκριςθ τθσ ςφναψθσ Διαβακμιδικισ ςφμβαςθσ  (του άρκρου 99 του Ν. 
3852/2010) μεταξφ του Διμου Πάργασ και τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου για τθν 



διάκεςθ υπαλλιλων (από τθν Περιφζρεια Θπείρου) για τθν επίβλεψθ και παραλαβι 
ζργων, που υλοποιοφνται από τον Διμο Πάργασ και τθ ςφνταξθ μελετϊν. 
(Ειςθγιτρια θ κα Αντιδιμαρχοσ Ε. Κοντοδιμα) 
17. Ζγκριςθ τθσ ςφναψθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ (του άρκρου 100 του Ν. 
3852/2010) μεταξφ του Διμου Πάργασ και του Διμου Ζθροφ για τθν διάκεςθ 
υπαλλιλων (από τον Διμο Ηθροφ) για τθν επίβλεψθ και παραλαβι ζργων, που 
υλοποιοφνται από τον Διμο Πάργασ και τθ ςφνταξθ μελετϊν. (Ειςθγιτρια θ κα 
Αντιδιμαρχοσ Ε. Κοντοδιμα) 
18. Εξζταςθ αιτιματοσ Προζδρου τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Καναλακίου για 
ανεφρεςθ και μίςκωςθ ακινιτου πλθςίον του 1ου Δθμοτικοφ χολείου Καναλακίου 
για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ ςτάκμευςθσ του λεωφορείου προκειμζνου να 
εξαςφαλιςτεί θ αςφαλισ από/επιβίβαςθ των μεταφερόμενων μακθτϊν. (Ειςθγιτρια 
θ κα Αντιδιμαρχοσ Ε. Κοντοδιμα) 
19. φνταξθ μελζτθσ οριοκζτθςθσ/ διευκζτθςθσ και προςταςίασ του 
υδατορζματοσ Βωβοφ βάςει του με αρικμό πρωτ. 108832/3214/05.08.2019 
εγγράφου τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Πρζβεηασ (κατόπιν του από 
16/07/2019 αιτιματοσ του προζδρου τθσ Κοινότθτασ Κουκουλίου). (Ειςθγιτρια θ κα 
Αντιδιμαρχοσ Ε. Κοντοδιμα) 
20. Αποδοχι ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα με τίτλο «Προμικεια εξοπλιςμοφ, 
καταςκευι, μεταφορά και τοποκζτθςθ ςτεγάςτρων, για τθν δθμιουργία ι και 
αναβάκμιςθ των ςτάςεων, για τθν εξυπθρζτθςθ του επιβατικοφ κοινοφ των διμων 
τθσ χϊρασ» ςτο πλαίςιο τθσ ΠΡΟΚΛΘΘ V του προγράμματοσ «ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙI» 
ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ  «Κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ υποδομζσ και 
δραςτθριότθτεσ των διμων» (Ειςθγιτρια θ κα Αντιδιμαρχοσ Ε. Κοντοδιμα) 
21. Αποδοχι χρθματικισ δωρεάσ ποςοφ 23.312,00€  από το κλθροδότθμα «Β.Ε. 
Βαςιλά» με ςκοπό τθ ςφναψθ προγραμματικισ ςφμβαςθσ με το Διμο για τθν 
εκτζλεςθ εργαςιϊν βελτίωςθσ των εγκαταςτάςεων των αποδυτθρίων του ςταδίου 
Πάργασ (Ειςθγθτισ κ. Πρόεδροσ) 
22. Οριςμόσ δφο (2) ανταποκριτϊν του ΟΑΕΔ ςτο  Διμο Πάργασ (Ειςθγθτισ κ. 
Πρόεδροσ) 
23. Επανακακοριςμόσ  μελϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Ενιαίασ χολικισ 
Επιτροπισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Πάργασ λόγω εναρμόνιςθσ με τισ με 
αρκμ.102/13-09-2019  και 66008/24-09-2019 εγκυκλίουσ του Τπουργείου 
Εςωτερικϊν  περί τθσ υγκρότθςθσ των Δ.. των νομικϊν προςϊπων των ΟΣΑ  
24. Ανάκλθςθ τθσ με αρκμ. 139/2019 απόφαςθσ του Δ και επανακακοριςμόσ  
μελϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Ενιαίασ χολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Διμου Πάργασ λόγω εναρμόνιςθσ με τισ με αρκμ.102/13-09-2019  και 
66008/24-09-2019 εγκυκλίουσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν  περί τθσ υγκρότθςθσ 
των Δ.. των νομικϊν προςϊπων των ΟΣΑ (Ειςθγθτισ κ. Πρόεδροσ) 
25. Οριςμόσ εκπροςϊπου του Διμου ςε τουριςτικζσ εκκζςεισ που κα λάβουν 
χϊρα μζχρι το τζλοσ του 2019 (Ειςθγιτρια κα . Σηαβάρα) 
 

 



  Ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου 

 

  ωτθρίου Κωνςταντίνοσ 

         

 

 

 

         ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: 

 

 

1. Διμαρχοσ Πάργασ 

2. Δθμοτικοί φμβουλοι 

3. Πρόεδροι Δθμοτικϊν   και Σοπικϊν Κοινοτιτων Διμου Πάργασ 

4. Προϊςτάμενοσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν  Διμου Πάργασ 

5. Προϊςτάμενοσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν  Διμου Πάργασ 

  

 


