
 

 

 
 
Σας παρακαλούμε στις 12 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα  12:00 το 

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

 
1. Περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 160/2021 απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας περί 

της σύναψης επενδυτικού δανείου με το ΤΠΔ και αποδοχής των όρων του στα 
πλαίσια του έργου ΄΄Υποδομές ηλεκτροκίνησης – ηλεκτρικά οχήματα – σταθμοί 
φόρτισης του Δήμου Μετσόβου΄΄. 

2. Επί αιτήσεως ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.. 
3. Περί εγκρίσεως πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου 

΄΄Διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων περιοχών Δ.Κ.Μετσόβου που 
δεν προσεγγίζονται με μηχανικά μέσα (δύσβατα). 

4. Περί εγκρίσεως πρακτικού 2 επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια 
σκυροδέματος Δ.Ε. Μετσόβου». 

5. Περί εγκρίσεως τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων ανοικτού 
διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων έτους 2022. 

6. Περί επιβολής τέλους ΤΑΠ 2022. 
7. Περί επιβολής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης   και 

εστιατορίων έτους 2022. 
8. Περί επιβολής τέλους παρεπιδημούντων έτους 2022. 
9. Περί καθορισμού τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2022. 
10. Περί καθορισμού τελών ύδρευσης έτους 2022. 
11. Περί καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022. 
12. Περί καθορισμού τελών χρήσης λαϊκής αγοράς έτους 2022. 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   

ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΣΟΒΟΥ   

Αριθμ. Πρωτ. 6126  Μέτσοβο   08-11-2021 

   

 
 
 

 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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13. Περί καθορισμού τελών χρήσης στάθμευσης αυτοκινήτων έτους 2022. 
14. Περί καθορισμού τελών διαφήμισης έτους 2022. 
15. Περί καθορισμού τελών δικαιώματος υπονόμων έτους 2022. 
16. Περί καθορισμού τελών άρδευσης έτους 2022. 
17. Περί καθορισμού τελών υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμο) έτους 2022. 
18. Περί κατάρτισης σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού έτους 2021. 

  
  
  
  

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

      Τζαφέας Κωνσταντίνος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση :  
………………. 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Οικονομικών 
 

Πίνακας Διανομής: 
 ……………………. 


