
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ασπράγγελοι 18-11-2021 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ               

  Αριθμ. Πρωτ. - 8953  - 
             
                                         

  ΠΡΟΣ 
1. Σουκουβέλο Γεώργιο 
2. Ρούσκα Παναγιώτη 
3. Τσαπάρη Ιωάννη 
4. Κίτσιο Ηλία 
5. Γκρουïδη Ανδρέα 
6. Κούλα Κων/νο 
7. Ζαρκάδα Ελευθέριο 

ΚΟΙΝ/ΣΗ: (αναπληρωματικά μέλη) 
1. Λαδιάς Θεοχάρης 
2. Περιστέρης Αναστάσιος 
3. Σπύρου Βασίλειος 

 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής» 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), όπως ισχύει σήμερα, των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ), σας 
καλούμε στη συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου στους Ασπραγγέλους στις  24-11-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00  με τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 
        

1.  Έγκριση  πρόσληψης σχολικών καθαριστριών για το σχολικό έτος 2021-2022 καθώς 
και κατανομή των εγκεκριμένων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής 
απασχόλησης. 

2. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου : 
«Συλλογή στοιχείων για την βελτίωση και αντικατάσταση του εξωτερικού και του 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Γρεβενιτίου (παροχή υπηρεσιών)» 

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους ύδρευσης για το 
έτος 2022. 

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και 
φωτισμού για  το έτος 2022. 

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό  τέλους χρήσεων 
πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, για  το έτος 2022. 

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους στα ακαθάριστα 
έσοδα των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π., για  το έτος 2022. 

7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο  για τον καθορισμό τέλους παρεπιδημούντων 
για το έτος 2022. 

8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό  τέλους αναπαραγωγής 
εγγράφων για  το έτος 2022. 

9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους άρδευσης για  το 
έτος 2022. 

10. Αποδοχή Χρηματοδοτήσεων  
11. Κατανομή αδιάθετου υπολοίπου ΣΑΤΑ  
12. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης 

Τ.Κ Τσεπελόβου. 
13. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου 

«Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τσεπελόβου. 



14. Ορισμός δικηγόρου για την κατοχύρωση της Δημοτικής  περιουσίας στο Γρεβενίτι 
(ΞΕΝΏΝΑΣ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ) και στο Καβαλλάρι (ΚΟΙΝ. ΓΡΑΦΕΙΟ). 

15. Παράταση προθεσμίας του έργου:   «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ»  

16. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:  : Βελτίωση Ασφαλτόστρωση 
Αγρ.Δρόμου Τ.Κ Πέτρας. 

17. Χορήγηση παράτασης για το έργο «Κατασκευή Καλντεριμιών – Πλακοστρώτων 
τοιχοποιιών Οικισμών ΔΕ Κεντρικού Ζαγορίου» 

18. Έγκριση 2ου  ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) για το έργο «Κατασκευή Καλντεριμιών – 
Πλακοστρώτων τοιχοποιιών Οικισμών ΔΕ Κεντρικού Ζαγορίου » 

19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Αποκαταστάσεις κτιρίων ΔΕ Τύμφης»  
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

«Αποκατάσταση καλντεριμιών στην ΤΚ Δόλιανης και καλντεριμιού ΤΚ Βίτσας του 
Δήμου Ζαγορίου» 

21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Διαμόρφωση περιβάλοντος χώρου μνημείου εκτελεσθέντων στην ΤΚ Γρεβενιτίου 
του Δήμου Ζαγορίου»  

22. Χορήγηση παράτασης για την προμήθειας « Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 
για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ζαγορίου» 

23. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ανάδειξης οριστικού αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού για το 
έργο «Εσωτερική οδοποιία οικισμών Δήμου Ζαγορίου και Τσιμεντοστρώσεις δρόμων 
ΤΚ Κάτω Πεδινών και ΔΕ Κεντρικού Ζαγορίου» 

24. Έγκριση πρακτικού Ι Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή – 
συντήρηση – αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και υδρομαστεύσεων Δήμου και 
κατασκευή δεξαμενής Τ.Κ. Βραδέτου». 

25. Έγκριση όρων δημοπράτησης με ανοιχτό – ηλεκτρονικό διαγωνισμό και συγκρότηση 
επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή λιθοστρώτων και λιθοδομών 
οικισμών ΔΕ Ανατολικού Ζαγορίου και Βοβούσας »  

26. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή λιθοστρώτων και 
λιθοδομών οικισμών ΔΕ Ανατολικού Ζαγορίου και Βοβούσας »  

27. Έγκριση μελέτης και έγκριση όρων δημοπράτησης με ανοιχτό – ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό για το έργο « Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Τσεπελόβου 
του Δήμου Ζαγορίου»  

28. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο « Εκσυγχρονισμός αθλητικών 
εγκαταστάσεων Τσεπελόβου του Δήμου Ζαγορίου» 

29. Ορισμός δικηγόρου για τη διερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου 
του κληροδοτήματος Μαρίνου Παππά Νικολάου Τ.Κ. Αρίστης (Βίκου) στις Σέρρες.  

30. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης κατοικιών  στην Τ.Κ. Ελατοχωρίου. 
31. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (καφενείου) στην 

Τ.Κ. Δικορύφου. 
32. Ανάθεση συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων του Δήμου Ζαγορίου σε 

τρίτους 
33.  Έγκριση όρων ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων  για τη συλλογή και μεταφορά 

στερεών αποβλήτων του Δήμου Ζαγορίου 
34.  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την 

υπηρεσία συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων του Δήμου Ζαγορίου 
35. Έγκριση παροχών ύδρευσης. 
36. Έγκριση  διακοπής παροχών  ύδρευσης. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


