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           ΠΡΟΚΛΗΗ 

          Καλοφνται τα μζλθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Διμου Πάργασ, σε τακτική 
συνεδρίαση, ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 και  τισ προβλζψεισ 
τθσ παρ. 5 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 1 του άρκρου 167 του ν. 3852/2010 (Αϋ87), δια 
τηλεδιάσκεψης, τθν  23/04/2021,  ημζρα Παρασκευή, και ώρα 14:30, για ςυηιτθςθ και 
λιψθ απόφαςθσ, ανά  ζνα, ςτα ωσ κάτωκι  κζματα: 
 
 

1) Αναμόρφωςθ προχπολογιςμοφ ζτουσ 2021 (Ειςθγιτρια κ. Χ. Σριάντθ) 
2) Ζγκριςθ πλθρωμισ φορολογικϊν προςτίμων (Ειςθγιτρια κ. Χ. Σριάντθ) 
3) Ζγκριςθ αιτιματοσ τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία «LAFARGE ΒΕΣΟΝ Α.Ε.Ε.» για τθν 

διαγραφι ποςοφ που βεβαιϊκθκε ςε βάροσ τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία 
«ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΜΤΛΩΝΑ ΑΒΒΕΕ», δυνάμει τθσ υπϋάρικμ. 209/2004 ταμειακισ 
βεβαίωςθσ(Ειςθγιτρια κ. Χ. Σριάντθ) 

4) Εκμίςκωςθ αγροτεμαχίων τθσ Δ.Ε. Φαναρίου ςε αγρότεσ του Διμου για εποχικι 
καλλιζργεια ζτουσ 2021 (Ειςθγιτρια κ. Μ. Γιάγια) 

5) Ζγκριςθ χωροκζτθςθσ του Ψθφιακοφ Μουςείου του Διμου ςε δθμοτικι ζκταςθ  16 
ςτρεμμάτων, πάνω από το νυν δθμοτικό ςχολείο Μεςοποτάμου. (Ειςθγθτισ κ. Δ. 
Μάρκου). 

6) Τποβολι αιτιματοσ για ζκδοςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ Δθμοτικοφ 
Παιδικοφ τακμοφ Ανκοφςασ (Ειςθγθτισ κ. Γ. Γιαννόπουλοσ) 

7) Ζγκριςθ παραχϊρθςθσ δθμοτικισ ζκταςθσ τθσ Σ.Κ. Καςτρίου επί του αγροτεμαχίου 
με αρκμ. 183 εκτάςεωσ τριάντα οκτϊ ςτρεμμάτων για τθν εγκατάςταςθ 
φωτοβολταϊκοφ  πάρκου προσ εξυπθρζτθςθ των ενεργειακϊν αναγκϊν του ΣΟΕΒ 
Αχζροντα (Ειςθγθτισ κ. Μ. Χαλικιάσ) 

8) τζγαςθ αςτζγου ςε τροχόςπιτο ςτισ  εγκαταςτάςεισ  παλαιοφ Σεχνικοφ χολείου 
Καναλακίου. (Ειςθγθτισ κ. Διμαρχοσ). 

9)  Επιχοριγθςθ αγροτικϊν ιατρϊν (Ειςθγθτισ κ. Διμαρχοσ). 



10) Εκμίςκωςθ αγροτεμαχίου εμβαδοφ 12 ςτρεμμάτων ςτθ Σ.Κ. Αθδονιάσ εκτόσ του 
οικιςμοφ και ςτθ ηϊνθ 2Β για τθν εγκατάςταςθ πτθνο-κτθνοτροφικισ μονάδασ. 
(Ειςθγθτισ κ. Δ. Μάρκου). 

11) υγκρότθςθ Επιτροπισ για Θαλάςςια Μζςα Αναψυχισ αρμοδιότθτασ 
Λιμεναρχείου Θγουμενίτςασ για το ζτοσ 2021. (Ειςθγθτισ κ. . Πιτςαρόσ). 

12)  Ζνταξθ δθμοτικϊν εκτάςεων ςτο Εκνικό χζδιο Αναδαςϊςεων (Ειςθγθτισ κ. Δ. 
Μάρκου). 

13)  Μεταβολι του τρόπου καταβολισ των τελϊν τθσ άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτων 
χϊρων του Διμου από εφάπαξ εξόφλθςθ, ςε καταβολι αρχικά του 50% του τζλουσ 
με τθν χοριγθςθ τθσ άδειασ και επανακακοριςμό ςτο τζλοσ τθσ κερινισ περιόδου 
του φψουσ τθσ τελικισ μείωςθσ των τελϊν. (Ειςθγθτισ κ. Δ. Μποφςιοσ) 

14)  Σροποποίθςθ τθσ με αρκμ. 129/2020 απόφαςθσ του Δ περί μείωςθσ των τελϊν 
ςφνδεςθσ με το βιολογικό τθσ Δ.Ε. Πάργασ με απαλοιφι τθσ αναδρομικότθτασ 
ιςχφοσ αυτισ. (Ειςθγθτισ κ. Δ. Μποφςιοσ)  
 

   
 
 

        Ο Πρόεδροσ του Δ. . 
 

                 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 
 


