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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ιωάννινα, 24-03-2022
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                                    
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)                                               

ΠΡΟΣ:
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιωαννιτών 

        ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                         ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ακονίδου Ελένη
2. Βάββας Φώτιος
3. Μάντζιος Στέφανος
4. Παππάς Αριστείδης
5. Λώλης Γεώργιος
6. Γιωτίτσας Θωμάς 
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Κοσμάς Βασίλειος 

1. Βλέτσας Βασίλειος
2. Αϊβατίδης Ιωάννης
3. Τσίμαρης Ιωάννης
4. Λιόντος Ιωάννης 
5. Νάστος Δημήτριος
6. Γκίζας Σπυρίδων

         
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του 

Ν.4555/2018 καθώς και την υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησής της σε 
Σώμα, σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών την Τρίτη 
29-03-2022 και ώρα 13:00 π.μ., με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.

Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση θα γίνει ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
«Αθανάσιος Τσακάλωφ», έχοντας λάβει υπόψη την παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’/11.03.2020) καθώς 
και την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 16506/2022 (ΦΕΚ 1302/Β’/18.03.2022).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση αποφάσεων που ελήφθησαν στη διά περιφοράς συνεδρίαση της 22-03-2022.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2021.
3. Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου  από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών & Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας αγροτικού οδικού 
δικτύου Δήμου Ιωαννιτών», το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

4. Λήψη απόφασης περί συμμόρφωσης με την αριθ. Σ1719/2021 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές 
Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Ιωαννιτών», (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 100485) και με την επιφύλαξη της 
έκβασης της εκδίκασης της αίτησης ακυρώσεως – αναστολής (ΑΚ 113/03.12.2021) στο Διοικητικό Εφετείο 
Ιωαννίνων της εταιρείας DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Α.Ε.

5. Συζήτηση επί αιτήματος Δήμου Ιωαννιτών για παράταση μίσθωσης καταστήματος  επί της οδού Μάρκου 
Μπότσαρη και Μουλαϊμίδη 17 (1ος όροφος) του Κληροδοτήματος  Γεωργίου Μουλαϊμίδη.

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
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6. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  που αφορούν δαπάνες 
κοινοχρήστων λογαριασμών γραφείων, οικιών και καταστημάτων καθώς και λοιπές δαπάνες λογαριασμών 
κοινής ωφέλειας (Ύδρευση, ΔΕΗ κ.λ.π.) του Κληροδοτήματος  Γεωργίου Μουλαϊμίδη.

7. Διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 που αφορά οφειλή από την εργασία τίτλο «Εργασίες 
αντικατάστασης και επισκευής των ξύλινων κουφωμάτων του κτιρίου επί των οδών Μπότσαρη και 
Μουλαϊμίδη του Κληροδοτήματος Γεωργίου Μουλαϊμίδη».

8. Διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 που αφορά οφειλή από την εργασία τίτλο «Εργασίες 
αποκατάστασης των όψεων του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Μπότσαρη και Μουλαϊμίδη του 
Κληροδοτήματος Γεωργίου Μουλαϊμίδη».

9. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  που αφορούν δαπάνες 
κοινοχρήστων λογαριασμών γραφείων, οικιών και καταστημάτων καθώς και λοιπές δαπάνες λογαριασμών 
κοινής ωφέλειας (Ύδρευση, ΔΕΗ κ.λ.π.) του Κληροδοτήματος  Αγλαΐας Χαραλάμπους.

10. Διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την «Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων έτους 
2020» του Κληροδοτήματος Αγλαΐας Χαραλάμπους.

11. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  που αφορούν δαπάνες 
κοινοχρήστων λογαριασμών γραφείων, οικιών και καταστημάτων καθώς και λοιπές δαπάνες λογαριασμών 
κοινής ωφέλειας (Ύδρευση, ΔΕΗ κ.λ.π.) του Κληροδοτήματος  Βασιλείου Πυρσινέλλα.

12. Διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 που αφορά οφειλή από την εργασία τίτλο 
«Καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων του Πάρκου Πυρσινέλλα», του Κληροδοτήματος Βασιλείου 
Πυρσινέλλα.

13. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  που αφορούν δαπάνες 
κοινοχρήστων λογαριασμών γραφείων, οικιών και καταστημάτων καθώς και λοιπές δαπάνες λογαριασμών 
κοινής ωφέλειας (Ύδρευση, ΔΕΗ κ.λ.π.) του Κληροδοτήματος  Ελένης Ζωγράφου.

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  που αφορά δαπάνες για «Έξοδα  
μετακίνησης  εκτός έδρας  για  επίλυση θεμάτων του Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου».

15. Διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 που αφορά οφειλή από την εργασία τίτλο «Εργασίες 
αλλαγής εξωτερικής πρόσοψης του γραφείου αδέσποτων ζώων επί της οδού Κωλέττη 4Δ στα Ιωάννινα  του 
Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου».

16. Διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 που αφορά οφειλή από την εργασία τίτλο «Εργασίες 
επισκευής – συντήρησης του γραφείου στον ημιώροφο του κτιρίου επί της οδού Πλ. Ομονοίας 10 του 
Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου».

17. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  που αφορούν την πίστωση 
«Λοιπές δαπάνες» του Κληροδοτήματος  Ελένης Ζωγράφου.

18. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  που αφορούν δαπάνες 
κοινοχρήστων λογαριασμών γραφείων, οικιών και καταστημάτων καθώς και λοιπές δαπάνες λογαριασμών 
κοινής ωφέλειας (Ύδρευση, ΔΕΗ κ.λ.π.) του Κληροδοτήματος  Ελευθερίας Μπάρκα.

19. Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την καταβολή υποτροφιών του Κληροδοτήματος 
Ελευθερίας  Μπάρκα.

20. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  που αφορούν δαπάνες 
κοινοχρήστων λογαριασμών γραφείων, οικιών και καταστημάτων καθώς και λοιπές δαπάνες λογαριασμών 
κοινής ωφέλειας (Ύδρευση, ΔΕΗ κ.λ.π.) του Κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα.

21. Διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 που αφορά οφειλή από την δαπάνη τίτλο «Προμήθειες 
για την τέλεση μνημόσυνου του διαθέτη του Κληροδοτήματος Χαράλαμπου Θώμου».

22. Διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 που αφορά οφειλή από την εργασία τίτλο «Έκδοση – 
προμήθεια έντυπου υλικού για τα Κληροδοτήματα του Δήμου Ιωαννιτών».

23. Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων (συμπληρωματική έτους 2022).
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ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

24. Έγκριση μελέτης, κατασκευής και έγκριση όρων  δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση - ανακατασκευή 
υποδομών στη Δ.Ε. Ιωαννίνων». 

25. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση - ανακατασκευή υποδομών στη Δ.Ε. 
Ιωαννίνων».

26. Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση συνδέσεων υφιστάμενων δικτύων πεζοδρόμων και 
κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ιωαννιτών».

27. Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης της επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «Συγκρότηση φακέλου 
για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή διοικητικού κέντρου με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο κτίριο 
Δόμπολη», εκτιμώμενης δαπάνης 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και έγκριση του 
συνταχθέντος Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων.

28. Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης της επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο: «Ωρίμανση φακέλου 
δημοπράτησης για την κατασκευή νέας οδού στην κοινότητα Ηλιόκαλης», εκτιμώμενης δαπάνης 10.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και έγκριση του συνταχθέντος Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων.

29. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου 
Αντιστήριξης στην Κοινότητα Βασιλικής».

30. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου 
πόλης Ιωαννίνων από Λεωφόρο Γράμμου Διαμόρφωση εισόδου πόλης Ιωαννίνων από Λεωφόρο Γράμμου».

31. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: 
«Ανακατασκευή – βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Περάματος».

32. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Βελτίωση υποδομών – ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων 
Δ.Ε. Ανατολής».

33. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.  του έργου: «Ανακατασκευή – βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Περάματος».
34. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.  του έργου: «Υγρομόνωση – θερμομόνωση οροφής και αναγκαίες 

βελτιώσεις κτηρίου Πνευματικού Κέντρου».
35. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση και ανακατασκευή αγροτικού οδικού 

δικτύου».
36. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση έργων υποδομής – 

κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Καρδαμίτσια».
37. Έγκριση 2ου πρακτικού (ορθή επανάληψη) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση οδικών και 

λοιπών υποδομών στη Δ.Ε. Περάματος».
38. Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: Αναβάθμιση οδικών και λοιπών υποδομών 

στη Δ.Ε. Παμβώτιδας».
39. Έγκριση 4ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών χώρων στο Δήμο 

Ιωαννιτών για την ασφαλή χρήση τους».
40. Ορισμός Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Μετατροπή γηπέδου Δ.Κ. Πλατανιάς από χώμα 

σε χόρτο».
41. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Προσθήκη κατ΄ επέκταση κτιρίου 

φιλοξενίας αδέσποτων ζώων».
42. Εξέταση αιτήματος μείωσης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ"»

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
43. Έγκριση αντικατάστασης  λόγω θανάτου προσληπτέου του προγράμματος  απασχόλησης μακροχρόνια 

ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
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ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
44. Αποδοχή εγκριτικής πράξης συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στην πρόταση με τίτλο: «Αίτηση 

χρηματοδότησης – πρόγραμμα στέγαση και εργασία για τους αστέγους».
45. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στην κα Κ. Μ. – Δ.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
46. Έγκριση της τροποποίησης και αξιολόγηση – επικαιροποίηση του Κανονισμού παραχώρησης χρήσης των 

σχολικών γυμναστηρίων – αιθουσών πολλαπλής χρήσης - αιθουσών εκδηλώσεων – σχολικών χώρων 
γενικά».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
47. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 
(Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού 
προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»,  κάλυψη του επιπλέον 
ποσού από ίδιους πόρους του Δήμου Ιωαννιτών και αποδοχή των όρων χρηματοδότησης σύμφωνα με 
το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ)

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
48. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την 

παροχή νομικής εκπροσώπησης εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών.
49. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την 

παραίτηση από την υπ΄ αρ. ΑΚ8/2022 αίτηση ακύρωσης του Δήμου Ιωαννιτών κατά του Υπουργού 
Εσωτερικών  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (δικάσιμος 13-4-2022).

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
50. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του έργου: «Σύνδεση Δομής Κατσικά 

με τον Παραλίμνιο Πεζόδρομο – Ποδηλατόδρομο».
51. Έγκριση υποβολής πρόταση με τίτλο «PLETHORA project» στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe 

(HORIZON-CL4-2022-DATA-01-04) Data monetization for Resilient Cities.
52. Έγκριση έκθεσης ελεγκτών διαχειριστικής χρήσης 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, 

Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών.
53. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας 

- Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) Δήμου Ιωαννιτών» (απόφαση 41/2022, πρακτικό 
8/21-03-2022).

54. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων» 
(απόφαση 15/2022, πρακτικό 4/15-03-2022).

55. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής για τις παραστάσεις της Κεντρικής Σκηνής της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων (απόφαση 23/2022, πρακτικό 5/22-03-2022).

56. Έγκριση αναμόρφωσης ετήσιου σχεδίου δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού 
Θεάτρου Ιωαννίνων (απόφαση 28/2022,πρακτικό 5/22-03-2022).

57. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων (απόφαση 29/2022, πρακτικό 5/22-03-2022).

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 623c65f2227962d6302813be στις 24/03/22 14:38

          ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κοινοποίηση: 
1. Προϊσταμένους Διευθύνσεων του Δήμου

(προκειμένου  να παραστούν  στη συνεδρίαση
για την εισήγηση των θεμάτων αρμοδιότητάς τους)

2. Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Ν.Π.Δ.Δ.
(προκειμένου  να παραστούν  στη συνεδρίαση
για την εισήγηση των θεμάτων αρμοδιότητάς τους)

3. Προέδρους Κοινοτήτων
(προκειμένου  να παραστούν  στη συνεδρίαση
εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν τις Κοινότητές τους)

4. Νομικούς Συμβούλους του Δήμου 
κ.κ. Δημήτριο Κονάκη & Ιωάννη Κάντζιο

5. Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής 
κα Αφροδίτη Βαρέση 
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