
 

 

 
 
Σας παρακαλούμε στις 2 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00π.μ, να 

συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη και 
με θέματα ημερήσιας διάταξης : 

 

1. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΄΄Ανάπλαση ιστορικού 
κέντρου Μετσόβου΄΄.  

2.   Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΄΄Αποκατάσταση οδού από 
οδό προς Βικτώρια και μέχρι την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου΄΄.  

3.      Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΄΄Συντήρηση- αντικατάσταση 
αποχετευτικού δικτύου Δήμου Μετσόβου΄΄. 

4. Περί εγκρίσεως 2ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Μετσόβου΄΄. 
5. Περί εγκρίσεως πρακτικού 1 επιτροπής διαγωνισμού του έργου ΄΄Βελτίωση 

βατότητας αγροτικής οδού Κοινότητας Χρυσοβίτσας΄΄.   
6. Περί εγκρίσεως πρακτικού 1 επιτροπής διαγωνισμού του έργου ΄΄Αποκατάσταση 

δρόμων Κοινότητας Χρυσοβίτσας΄΄. 
7. Περί της σύνταξης έκθεσης γ’ τριμήνου εκτέλεσης προϋπ/σμού έτους 2021 

8. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου. 
9. Περί αποδοχής ένταξης του έργου με τίτλο ΄΄Σύστημα πολιτικής προστασίας του 

Δήμου Μετσόβου΄΄ στο πρόγραμμα ΄΄ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ΄΄. 
10. Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   

ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΣΟΒΟΥ   

Αριθμ. Πρωτ. 5985  Μέτσοβο   29-10-2021 

   

 
  

 

 
 
 

 Τους Δημοτικούς Συμβούλους 
1. Τασιούλα Παύλο 
ptasioulas@yahoo.gr 
2. Τζίμα Κων/νο 
kostas.tzimas75@gmail.com 
3. Μπαλαμπέκο Γεώργιο 
gmpalampekos@gmail.com 
4. Κολιό Βασίλειο 
koliostaxassistants@hotmail.c
om 
5. Σούλιο Αθανάσιο 
souliosathanasios1@gmail.co
m 
6. Μπογά Αθανάσιο 
athbogas@hotmail.com 
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΄΄Βελτίωση βατότητας κτηνοτροφικών μονάδων Δήμου Μετσόβου΄΄. 

11. Περί υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης XII του 
προγράμματος ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ΄΄, Α.Π. ΄΄Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές 
και δραστηριότητες των δήμων΄΄, με τίτλο ΄΄Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και 
εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – 
Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 
10 του Ν.4830/2021 (Α’ 169). 

12. Περί αποδοχής ποσού από τους ΚΑΠ έτους 2021 (ΙΑ’ κατανομή) για κάλυψη 
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. 

  

  

 Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

      Τζαφέας Κωνσταντίνος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση :  
………………. 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων 
 
Πίνακας Διανομής: 
 ……………………. 


