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Προς: Αποδέκτες πίνακα διανομής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του
άρθρου 40 Ν.4735/20.
 Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ
Α΄55/11-03-2020.
 Την εγκύκλιο 426/77233/13-11-20 (ΑΔΑ : 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής
των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
 Την αρ. 160/19 Α.Δ.Σ. (ΨΧΧΣΩ1Ω-ΔΕ8) περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής .
 Την αρ.8/77/07-01-21 (ΩΓΜΠΩ1Ω-2ΡΡ)απόφαση Δημάρχου περί τροποποίηση της Α.Δ.1035/19
περί ορισμού μελών Ο.Ε.
Σας προσκαλούμε σε δια περιφοράς τακτική σύγκληση της Οικονομικής
η
Επιτροπής την 08 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα- ώρα έναρξης 10.00 π.μ.
& ώρα λήξης 11.00 π.μ. , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
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Υποβολή τεχνικού προγράμματος έτους 2021 για έγκριση αυτού και εγγραφή των έργων στον
προϋπολογισμό του κληροδοτήματος «ΑΓ. ΚΟΣΜΑ».
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Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου με τίτλο : «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Κοινότητας
Δολιανών Δήμου Πωγωνίου» ποσού 33.000,00 με Φ.Π.Α. από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

3

Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η (υποχρεωτική)
αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 Δήμου Πωγωνίου».

4

Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1 η υποχρεωτική
αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)οικον. έτους 2021 Δήμου
Πωγωνίου.
Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους
2021 (24/20 Α.Δ.Σ.), με σκοπό την επιχορήγηση αυτής.
Έγκριση της υπ. αρ. 02/2021 μελέτης του έργου «Βελτίωση οδοποιίας – ΑσφαλτοστρώσειςΤσιμεντοστρώσεις » προϋπολογισμού 1.250.000,00 με Φ.Π.Α..
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Έγκριση της υπ. αρ. 03/2021 μελέτης του έργου «Βελτίωση οδοποιίας – ΑσφαλτοστρώσειςΤσιμεντοστρώσεις (Β΄φάση) » προϋπολογισμού 370.000,00 με Φ.Π.Α..
Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την έγκριση τοπικού
ρυμοτομικού σχεδίου για την ανέγερση νέου πολεμικού μουσείου στο Τ.Κ. Καλπακίου».
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την
εκτέλεση του έργου «Συντήρηση- αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων και διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου στο κτιριακό συγκρότημα της Ιεράς Μονής Παναγίας Βελλάς
Ιωαννίνων».
Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ» στο πλαίσιο πρόσκλησης με
κωδικό 16.36.2.Π12.
Έγκριση πρακτικού (3ου)ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση
αποτελέσματος διαγωνισμού της υπηρεσίας «Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της
ανταποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου» .
Έγκρισή του 2ου πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της υπηρεσίας «Παροχή
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Δήμο Πωγωνίου για το έργο “Thematic Tourism
Development Through The Preservation of Polyphonic Music, Unique Element Of The Cross –
Border Cultural Heritage” (ακρωνύμιο POLYPHONIA), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
«Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”» Νομού
Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 128.271.00 € με Φ.Π.Α. (24%) για ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου.
‘Εγκριση 1ου πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της εκπόνησης μελέτης
«Οριοθέτηση – Διευθέτηση ρέματος οικισμού Κουκλιών» -αξιολόγηση τεχνικών προσφορών-.
‘Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας τακτοποίησης του φακέλου του έργου: «Ανακατασκευή
στεγάστρων στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Βασιλικού και στο αστυνομικό τμήμα της Τ.Κ.
Κεφαλοβρύσου» στο Δήμο Πωγωνίου αναδόχου Παναγιώτη Κ. Γκάσιου .
‘Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Τοίχος αντιστήριξης Δ.Ε.
Νεγράδων» αναδόχου Παναγιώτη Κ. Γκάσιου .
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Καλπακίου & Άνω
Καλαμά Δήμου Πωγωνίου» του Δήμου Πωγωνίου .
Έγκριση Μητρώου Εργοληπτών (πίνακας ενδιαφερομένων) που καταρτίστηκε από την αριθ.
74351/11632/5-9-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρήση Μηχανημάτων Έργου
σε Έκτακτες Ανάγκες (δράσεις Πολιτικής Προστασίας) έως 31-12-2021.
Σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων σε
εφαρμογή κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του COVID 19» (αρ.πρ.745/01-02-21).
Σχετικά με διαγραφή οφειλών ύδρευσης στο όνομα κ. Γ.Κονάκη στην Κοινότητα Καλπακίου –
Δ.Ε. Καλπακίου- Δήμου Πωγωνίου.
Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης κατόπι του υπ. αρ. 272/15-01-21 αιτήματος
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών μας σχετικά με υπόθεση Ε. Πρίντση στην Κοινότητα
Παλαιοπύργου.
Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης κατόπι του υπ. αρ. 835/04-02-21 αιτήματος
του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μας , σχετικά με την κινητικότητα
υπαλλήλων ΚΕΠ του Δήμου Πωγωνίου.

H διαδικασία της «δια περιφοράς» λήψης απόφασης θα γίνει ως εξής: Tα συμμετέχοντα στο όργανο
μέλη να αποστείλουν με e-mail την ψήφο τους επί κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια
διάταξη έως την καθορισμένη ώρα λήξης της συνεδρίασης, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση.
Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου ήτοι: στο e-mail της Μπόνια Αθανασίας
(mpoatha@pogoni.gr) με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο γενικό e-mail του Δήμου Πωγωνίου
dimospogoniou@pogoni.gr .
Μέλη που δεν διαθέτουν email μπορούν να ενημερώσουν για την ψήφο τους τον Πρόεδρο του
οργάνου με γραπτό μήνυμα sms τηλ. 6944442717, ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 2653360103, ή να
καταθέσουν στην γραμματεία της Ο.Ε. το επισ/νο ειδικό έντυπο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
ολογράφως έως την καθορισμένη ώρα λήξης της συνεδρίασης.
Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους
μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόκληση κάθε συνεδρίασης.
Τα μέλη που δεν αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντες).
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Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο
του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του
κορωνοιού COVID-19.
* Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Α. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
1. Σιούτης Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος

2. Κουκουλάρης Στυλιανός
3. Γιούνης Αναστάσιος
4. Μποντίνης Γρηγόριος
5. Ντότης Δημήτριος
6. Σκόρδος Γεώργιος
Β. Πρόεδροι Κοινοτήτων
1. Αγίου Κοσμά (1Ο θέμα)
2. Δολιανών (2ο Θέμα)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Πωγωνίου
2. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών & Διοικητικών Υπηρεσιών
3. Προϊστάμενο Οικονομικής Υπηρεσίας
4. Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Γραφείο Κληροδοτημάτων
6. κ. Τσέπα Σοφία (για ανάρτηση)
Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου
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