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     ΠΡΟΚΛΗΗ 

          Καλοφνται τα μζλθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Διμου Πάργασ, σε τακτική 
συνεδρίαση, ςφμφωνα με  τισ διατάξεισ του άρκρου 67, του Ν. 3852/2010, τθν  
29/05/2020, ημζρα Παρασκευή, και ώρα 19:00  για ςυηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ, ανά  
ζνα, ςτα, ωσ κάτωκι, κζματα: 
 

1. Αναμόρφωςθ προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020 (Ειςθγιτρια κ. Θ. 
Σςιλιμπϊκου) 

2. Πρόςλθψθ δζκα (10) εργατοτεχνιτϊν με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ διαλείπουςασ  
εργαςίασ για πζντε (5) θμερομίςκια ζκαςτοσ για το μινα Ιοφνιο 2020 του 
Ν.4071/2012 για τθν κάλυψθ επειγουςϊν αναγκϊν ςυντιρθςθσ υποδομϊν και 
αποκατάςταςθσ φκορϊν (Ειςθγθτισ κ. ιδζρθσ Απ.) 

3. Πρόςλθψθ τριϊν υπαλλιλων γενικϊν κακθκόντων και ενόσ οδθγοφ με τετράμθνθ 
ςφμβαςθ για κάλυψθ εποχικϊν αναγκϊν (Ειςθγθτισ κ. Β. Γκίηασ) 

4. Κακοριςμόσ δικαιοφχων αιρετϊν-μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, πλθν αυτϊν 
που λαμβάνουν αντιμιςκία, αποηθμίωςθσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ 
του δθμοτικοφ ςυμβουλίου για το ζτοσ 2020. (Ειςθγθτισ κ. Μ. Κϊτςθσ) 

5. φςταςθ δθμοτικισ επιτροπισ ιςότθτασ των φφλων και ζγκριςθ κανονιςμοφ 
λειτουργίασ τθσ (Ειςθγιτρια Α. Ρεπάνθ) 

6. Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ (ΟΕΤ) του Διμου. (Ειςθγθτισ 
κ. Διμαρχοσ) 

7. Σροποποίθςθ του Κανονιςμοφ Υδρευςθσ – Αποχζτευςθσ του Διμου. (Ειςθγθτισ κ. 
Διμαρχοσ) 

8. Οριςμόσ  εκπροςϊπου κακϊσ και αναπλθρωτι αυτοφ, προκειμζνου ςυςτακεί 
Γνωμοδοτικι Επιτροπι για κζματα ανζλκυςθσ, απομάκρυνςθσ ι εξουδετζρωςθσ 
ναυαγίων ι πλοίων που ευρίςκονται ςτα χωρικά φδατα περιοχισ δικαιοδοςίασ μασ 
και εντόσ τθσ ηϊνθσ ευκφνθσ του Λιμεναρχείου Πρζβεηασ.(Ειςθγθτισ κ. Δ. Μάρκου) 

9. Γνωμοδότθςθ για τον ανακακοριςμό των τιμϊν ηϊνθσ του αντικειμενικοφ 
ςυςτιματοσ (Α.Α. γθσ)  προςδιοριςμοφ τθσ φορολογθτζασ αξίασ των με 



οποιαδιποτε αιτία μεταβιβαηομζνων ακινιτων, που βρίςκονται ςτθν κτθματικι 
περιφζρεια του Διμου Πάργασ. (Ειςθγιτρια κ. Β. Λαμπροφςθ) 

10. Ζγκριςθ επιχοριγθςθσ τθσ χολικισ Επιτροπισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου 
Πάργασ φψουσ 27.364,35€ για εξόφλθςθ παλαιϊν οφειλϊν  (Ειςθγιτρια Α. Ρεπάνθ)  

11. Άνοιγμα λογαριαςμϊν ειδικοφ ςκοποφ για τθν κατάκεςθ τθσ πάγιασ προκαταβολισ 
ζτουσ 2020. (Ειςθγιτρια κ. Μ. Γιάγια) 

12. Σροποποίθςθ τθσ με αρκμ. 176/2020 απόφαςθσ του Δ ζγκριςθσ τοποκζτθςθσ-
εγκατάςταςθσ φωτοβολταϊκισ μονάδασ του ΣΟΕΒ Αχζροντα με δωρεάν 
παραχϊρθςθ χριςθσ  ζκταςθσ 15.000,00 (δεκαπζντε χιλιάδεσ) τετραγωνικϊν 
μζτρων ςτθν κζςθ «ΛΑΚΑ ΚΑΣΕΡΟ» τθσ Σοπικισ Κοινότθτασ  Θεμζλου. (Ειςθγθτισ 
κ. Χαλικιάσ Μιχάλθσ).  

13.  Β' Κατανομι από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ ζτουσ 2020 για κάλυψθ 
λειτουργικϊν δαπανϊν των ςχολείων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ. (Ειςθγθτισ κ. Χαλικιάσ Μιχάλθσ). 

14. Ζγκριςθ παραχϊρθςθσ λωρίδασ ρυμοτομικοφ τμιματοσ ςτο Ο.Σ. 102 οικοπζδου 
ιδιοκτθςίασ Θωμά Λουκοφμθ του Χριςτου επί τθσ οδοφ Απ. άββα ςτο Καναλάκι.  
(Ειςθγθτισ κ. Δ. Μάρκου) 

15. Ζγκριςθ ειςόδου – εξόδου ςε επιχείρθςθ (Βιοτεχνία πλυςίματοσ και κακαρίςματοσ 
κλωςτοχφαντουργικϊν και γοφνινων προϊόντων) επί δθμοτικισ οδοφ εκτόσ 
οικιςμοφ τθσ Αγ. Κυριακισ τθσ Δ.Κ. Πάργασ» (Ειςθγθτισ κ. Δ. Μάρκου) 

16. Ζγκριςθ ειςόδου – εξόδου ςε επιχείρθςθ (Βιοτεχνία μεταλλοτεχνίασ) επί αγροτικισ 
οδοφ εκτόσ ςχεδίου του αναδαςμοφ αγροκτιματοσ Καναλακίου» (Ειςθγθτισ κ. Δ. 
Μάρκου) 

17. Λιψθ απόφαςθσ για τθν παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ –παραλίασ για τθ 
λειτουργία τροχιλατων, αυτοκινοφμενων  ι μθ, αναψυκτθρίων (ΚΑΝΣΙΝΕ) και 
καλαςςίων μζςων αναψυχισ (ΘΜΑ) (Ειςθγιτρια κ. Θ. Σςιλιμπϊκου) 

18. Λιψθ απόφαςθσ για τθ ναυαγοςωςτικι κάλυψθ των πολυςφχναςτων παραλιϊν 
του Διμου (Ειςθγθτισ κ. Διμαρχοσ) 

19. Ζκφραςθ γνϊμθσ επί ςχεδίου κανονιςμοφ τιμολόγθςθσ του  ΦΟΔΑ Θπείρου. 
(Ειςθγθτισ κ. Διμαρχοσ) 

      Ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου 

 

       ωτθρίου Κωνςταντίνοσ 

         

         ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: 

1. Διμαρχοσ / Αντιδιμαρχοι Πάργασ 
2. Δθμοτικοί φμβουλοι 
3. Πρόεδροι Δθμοτικϊν   και Σοπικϊν Κοινοτιτων Διμου Πάργασ 
4. Προϊςταμζνθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν  Διμου Πάργασ 
5. Προϊςταμζνθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν  Διμου Πάργασ 


