
 

                                                       

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            Καναλλάκι: 12-09-2022 
ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑ                                                           Αρικμ. Πρωτ: 10471 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                                           
 
                                                                                               ΠΡΟ 
                                                                                               1. Μάρκου Δθμιτριο  
                                                                                               2. Γκίηα Βαςίλειο 
                                                                                               3. Ρεπάνθ Αγγελικι 
                                                                                               4. Χαλικιά Μιχαιλ  
                                                                                               5. Νάςτα Αντϊνιο 
                                                                                               6. Νάκια Φϊτιο 
 
                                                                                       

ΠΡΟΚΛΘΘ ΣΑΚΣΙΚΘ  ΤΝΕΔΡΙΑΘ 

(Άρκρο 72 ,75 του Ν.3852/2010) 

Καλείςτε ςε τακτικι  ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ςτισ  19-09-2022, 
θμζρα Δευτζρα και ϊρα  09.00  π.μ.   ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςτο Καναλλάκι, με τα 
παρακάτω κζματα θμεριςιασ διάταξθσ: 
 

1. Ζγκριςθ απολογιςμϊν ,οικονομικϊν καταςτάςεων και ιςολογιςμϊν 
Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου  για τισ χριςεισ οικ. Ετϊν 2019 και 2020. 

2. Κλείςιμο ταμείου διαχείριςθσ Διμου Πάργασ  για τουσ  μινεσ Ιοφλιο και  
Αφγουςτο  2022 

3. Εξειδίκευςθ πίςτωςθσ για τθν επιχοριγθςθ ακλθτικοφ ςυλλόγου « Ακλθτικι 
Ζνωςθ Καναλλακίου» 

4. Εξειδίκευςθ πίςτωςθσ για τθν προμικεια ςθμαιϊν για τον εορταςμό 
εκνικϊν εορτϊν 

5. Διαγραφι τελϊν φδρευςθσ λόγω λανκαςμζνθσ καταμζτρθςθσ 

6. Λιψθ απόφαςθσ για υπαγωγι ςε ρφκμιςθ των οφειλϊν  τθσ εταιρείασ « 
Ηαραβοφτςθσ Δ. –Αυλωνιτθ Δ. Ο.Ε.» 

7. Λιψθ απόφαςθσ για υπαγωγι ςε ρφκμιςθ των οφειλϊν  των Καρδάνθ 
Φϊτιου και Καρδάνθ Χρυςαυγισ  

8. Λιψθ απόφαςθσ για τθν απαλλαγι δθμοτικϊν τελϊν ςτισ ςταυλικζσ 
εγκαταςτάςεισ  

9. Αποδοχι Επιχοριγθςθσ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ. με τίτλο 
«Προμικεια απορριμματοφόρων οχθμάτων, μθχανθμάτων ζργου και 
ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ» 

10. Ζγκριςθ πρακτικϊν δθμοπραςίασ για τθν εκμίςκωςθ δθμοτικισ ζκταςθσ  για  
ςτθν τ.κ. Αμμουδιάσ  

11. Σροποποίθςθ τθσ αρικμ 31/2022 απόφαςθσ ςχετικά με τισ επιτροπζσ 
παραλαβισ προμθκειϊν  

12. Λιψθ απόφαςθσ για τθν αναγκαιότθτα του Διμου τθσ παράταςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ των εργαηομζνων που είχαν προςλθφκεί με τισ διατάξεισ λόγω 
covid-19 



13. Οριςμόσ δικθγόρου για τθν αποδοχι των αςφαλιςτικϊν μζτρων 
εργαηομζνων που είχαν προςλθφκεί με τισ διατάξεισ λόγω covid-19 ςτο 
Διμο 

14. Ζγκριςθ 1ου ΑΠΕ του ζργου «Αςφαλτοςτρϊςεισ Δ.Ε. Φαναρίου» 

15. Παράταςθ του ζργου με τίτλο «Καταςκευι ,Επιςκευι και ςυντιρθςθ 
κερκίδων και ςτεγάςτρου δθμοτικοφ ςταδίου Καναλλακίου» 

16. Παράταςθ του ζργου με τίτλο «Καταςκευι ,Επιςκευι και ςυντιρθςθ 
αγωνιςτικοφ χϊρου  δθμοτικοφ ςταδίου Καναλλακίου» 

17. Παράταςθ του ζργου με τίτλο «Καταςκευι ,Επιςκευι και ςυντιρθςθ 
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων Δ. Πάργασ» 

18. Αίτθμα παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθσ μελζτθσ με τίτλο ‘Οριςτικζσ μελζτεσ για 
τη Δημιουργική επανάχρηςη του κτιρίου Βαςιλά του Δήμου Πάργασ’ 

19. Λιψθ απόφαςθσ για τθν  υποβολι πρόταςθσ χρθματοδότθςθσ από το Διμο 
Πάργασ, «Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε λειτουργία ςυςτήματοσ 
τηλε-ελζγχου / τηλεχειριςμοφ του Η/Μ εξοπλιςμοφ ςτο εναπομείναν τμήμα 
του εξωτερικοφ υδραγωγείου τησ Δ.Ε. Φαναριοφ και ςυςτήματοσ 
τηλεμετρίασ υδρομετρικϊν καταναλωτϊν για τον ζλεγχο διαρροϊν – 
ποιότητασ – απολφμανςησ – τιμολόγηςησ πόςιμου νεροφ, ψηφιακή 
αποτφπωςη – διαχείριςη δικτφου φδρευςησ Δήμου Πάργασ». 

20. Παράταςθ του ζργου με τίτλο «Καταφφγιο αδζςποτων ηϊων Δ. Πάργασ» 

21. Ζγκριςθ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ του Διμου Πάργασ και 
ΕΑΓΜΕ για τθν υλοποίθςθ του ζργου « Γεωφυςικι –Τδρεολογικι –
Σεχνικογεωλογικι διεφρυνςθ των φαινομζνων κακιηιςεων ςτθν τ.κ Αθδονιάσ  

22. Ζγκριςθ 2ου πρακτικοφ του ζργου «Καταςκευι πράςινου ςθμείου Δ. Πάργασ» 

23. Ζγκριςθ 2ου πρακτικοφ του ζργου «Καταςκευι πεηοδρομίων  Δ. Πάργασ» 

24. Ζγκριςθ 1ου πρακτικοφ του ζργου « Αςφαλτοςτρϊςεισ Δ.Ε. Πάργασ» 

25. Ζγκριςθ 1ου πρακτικοφ του ζργου « Αςφαλτοςτρϊςεισ Δ.Ε. Φαναρίου» 

26. Ζγκριςθ 2ου πρακτικοφ του ζργου « Αςφαλτοςτρϊςεισ Δ.Ε. Πάργασ» (2021) 

27. Παράταςθ του ζργου «Αποκατάςταςθ αςφαλτοςτρϊςεων Δ.Πάργασ» 

28. Ζγκριςθ 1ου ΑΠΕ του ζργου «Καταςκευι ,επιςκευι και ςυντιρθςθ κερκίδων 
και ςτεγάςτρου Δθμοτικοφ ταδίου Καναλλακίου» 

29. Ζγκριςθ μελζτθσ με τίτλο «Αντικατάςταςθ δικτφου φδρευςθσ τθσ τ.κ. Αγιάσ» 

30. Ζγκριςθ μελζτθσ με τίτλο «Καταςκευι πεηοδρομίων Δ. Πάργασ» 

31. Ζγκριςθ μελζτθσ με τίτλο «Σςιμεντοςτρϊςεισ Δ.Ε. Φαναρίου» 

32. Ζγκριςθ μελζτθσ με τίτλο «Σςιμεντοςτρϊςεισ Δ.Ε. Πάργασ» 

33. Κακοριςμόσ των όρων του διαγωνιςμοφ ,ζγκριςθ τθσ μελζτθσ και οριςμόσ 
επιτροπισ διαγωνιςμοφ για τθν υπθρεςία με τίτλο «Λειτουργία και 
υντιρθςθ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ λυμάτων Πάργασ» 

34. Κακοριςμόσ των όρων για τθν εκμίςκωςθ δθμ. ζκταςθσ για τοποκζτθςθ 
κεραιϊν ςτθν Δ.Ε. Πάργασ 

35. Οριςμόσ δικθγόρου για τθν  αγωγι τθσ ΕΣΕ  κατά του Διμου Πάργασ 

36. Οριςμόσ δικθγόρου για παράςταςθ ςτο Διοκ. Πρωτ. Ιωαννίνων  (Ξενοδοχείο 
Ακτι Βάλτοσ )  και αγωγι Κων/νου Κοςμά  

37. Οριςμόσ δικθγόρου για παράςταςθ ςτο Διοικ. Εφετείο Ιωαννίνων (Β. ΓΙΣΑ  
Χ. ΧΡΘΣΟΤ Ο.Ε.)  

38. Λιψθ απόφαςθσ για τθν άςκθςθ θ μθ ενδίκων μζςων κατά τθσ αρικμ 
138/2022 απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Εφετείου Ιωαννίνων (ΕΡΓΟΡΟΘ ΑΣΕ) 

39. Πρόςλθψθ προςωπικοφ  



 

                                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

                                                                                        ΖΑΧΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ  

 

 


