
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ      
      ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
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                  Αρ. Πρωτ.: 7908

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1. Στουγιάννο Νικόλαο
2. Πάϊκα Σπυρίδωνα
3. Μάντζιο Σπυρίδωνα
4. Παπαδημητρίου Γεώργιο
5. Βλέτσα Αθανάσιο
6. Σταλίκα Γεώργιο

   
   Σας  προσκαλώ  σε  τακτική  συνεδρίαση,  που  θα  γίνει  στο  Δημοτικό 
Κατάστημα  στις  20  Μαΐου  2013  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14.00  μ.μ.  για 
συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  πάνω  στα  εξής  θέματα  της  ημερήσιας 
διάταξης:

1. Ψήφιση  ειδικευμένων  πιστώσεων  που  φέρονται  εγγεγραμμένες  στον 
προϋπολογισμό οικον. έτους 2013.
2. Έγκριση συμμετοχής  υπαλλήλων  σε  εκπαιδευτικό σεμινάριο  -  Ψήφιση 
πίστωσης [Κ.Α.:00-6073].
3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας  εκμίσθωσης δύο αγροτικών τεμαχίων 
συνολικής έκτασης οκτώ (8) περίπου στρεμμάτων, που βρίσκονται στα όρια 
των Τ.Κ. Πολυλόφου και Βαγενιτίου και συγκεκριμένα στην περιοχή «πλατύ 
πηγάδι», για επαγγελματική χρήση.
4. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 1ου μειοδότη του έργου με 
τίτλο: «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης ομβρίων υδάτων στα επικίνδυνα 
τμήματα  του  οικισμού  Τ.Κ.  Άνω  Λαψίστας»  Δήμου  Ζίτσας  του  Ε.Π. 
«Θεσσαλίας-Στερεάς  Ελλάδας-Ηπείρου  2007-2013»-Πρόσκληση  μειοδότη 
για την υπογραφή της σύμβασης.
5. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 1ου μειοδότη του έργου με 
τίτλο: «Έργα αναβάθμισης στην πλατεία Μακρυγιάννη (περιοχή Μάνδρα) 
Δ.Κ. Ελεούσας» του Δήμου Ζίτσας-Πρόσκληση μειοδότη για την υπογραφή 
της σύμβασης.
6. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί ενστάσεως κατά του 
πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού της πράξης με τίτλο: «Πύλη παροχής 
προσωποποιημένων  ψηφιακών  υπηρεσιών  πολιτισμού,  παρελθόν-παρόν  & 
μέλλον»  του  Δήμου  Ζίτσας  (ΜΙS 327573)  του  ΕΠ  Ψηφιακή  Σύγκλιση, 
προϋπ/σμού δαπάνης 137.500,00 € με ΦΠΑ.
7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποβολή μήνυσης κατ’ αγνώστου 
σχετικά  με  την  παραβίαση  των  πληροφοριακών  συστημάτων  του  Δήμου 
Ζίτσας.
8. Ορισμός  δικηγόρου  για  παροχή  γνωμοδότησης  για  το  ιδιοκτησιακό 
καθεστώς του τεμ. 1 αγροκτήματος Λιθίνου διανομής 1958. 
9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - καθορισμός όρων διακήρυξης για την 
διενέργεια  πρόχειρου διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  του  υποέργου  Γ’ 
«Εξοπλισμός  Γυμναστικής,  Αθλοπαιδιών  και  Ψυχοκινητικής  Αγωγής  και 
Λοιπός Εξοπλισμός» προϋπολ. 1.782,27 €, της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια 



Εξοπλισμού Τμημάτων Ένταξης των Σχολείων του Δήμου Ζίτσας» του Ε.Π. 
«Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013» - Συγκρότηση επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών.
10. Περί καταρτίσεως των όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου με 
τίτλο:  «Συμπληρωματικά  έργα  για  τη  λειτουργία  του  έργου  «Ύδρευση 
Δημοτικών  Διαμερισμάτων  Δήμου  Μολοσσών»  του  Δήμου  Ζίτσας 
προϋπ/σμού δαπάνης 89.500,00 € - Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού - Ψήφιση πίστωσης [Κ.Α. 30-7312.980].

                                                                             Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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