
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ       
      ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
     ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ 
     Τηλ.: 26533-60008 

                     Ελεούσα   02-02-2018 
                     Αρ. Πρωτ.: 1232 
 
       ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

1. Μαλισσόβας Παναγιώτης 
2. Γκουγιάννος Ευάγγελος 
3. Βότσικας Αλκιβιάδης 
4. Μάστακας Θωμάς 
5. Γαρδίκος Βασίλειος 
6. Βούζας Χρυσόστομος 

 

 

 
     Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό 
Κατάστημα στις 06 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ. για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 

1. Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018. 

2. Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018(Συνεχιζόμενα έργα) 

3. Εισήγηση για Χορήγηση προθεσμίας για διόρθωση τυχόν σφαλμάτων, 
όσoν αφορά τα τετραγωνικά μέτρα ακινήτων που βρίσκονται στον Δήμο 
Ζίτσας,χωρίς επιβολή προστίμου. 

4. Εγκριση δαπάνης για τέλεση ετήσιου μνημόσυνου στη μνήμη του δωρητή 
(Κληροδότημα Ιωάννη Ισκου). 

5. Ανάληψη και απόδοση χρηματικού ποσού εξόφλησης παλαιών 
οφειλομένων για τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πρωτόπαπα (Κληροδότημα 
Ιωάννη Ισκου). 

6. Ανάθεση σε δικηγόρο έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου κατά 
Γρηγορίου Παππά(Κληροδότημα Φωκίωνος Ράδου) 

7. Απευθείας νέα εκμίσθωση, δυνάμει της αρ.24 παρ.8 και 10 Ν. 
4182/2013,στον μισθωτή κ.Ιωάννη Δόβα,του υπ.αριθ. Α-1 διαμερίσματος 
επί της οδού Βηλαρά και Μπαλάνου (Κληροδότημα Φωκίωνος Ράδου)  

8. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου,σχετικά με ενέργειες που 
αφορούν την αριθ.4521/2011 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας      ( 
υπόθεση Κλίτσα). 

9. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, σχετικά με ενέργειες που 
αφορούν την ανταλλαγή ακινήτου του Δήμου στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου , μετά 
το αριθ.220/16-05-2017 έγγραφο της Γ.Α.Σ.Ι. «ΕΝΩΣΗ αγροτών» .   

10. Ανάθεση σε δικηγόρο σχετικά με αγωγή της εταιρείας Υιοί Βασιλείου 
Τζιμογιάννη Ο.Ε. κατά του Δ.Ζίτσας  -Διάθεση πίστωσης. 

11. Εγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης  προσωρινού αναδόχου που αφορά 
τον ανοικτό διαγωνισμό  εκτέλεσης του έργου: Εσωτερική οδοποϊία Δ.Κ. 
Ελεούσας Δ.Ε. Πασσαρώνος Δ.Ζίτσας.  

12. Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό 
εκτέλεσης του έργου:Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμού Τ.Κ. 
Μεταμόρφωσης Δ.Ζίτσας 

13. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου : Συνδέσεις και 
αποκαταστάσεις δημοτικού και επαρχιακού δικτύου της Τ.Κ. Γαρδικίου 
Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 32.700,00€ 



14. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου: Εργα πρόληψης  
και αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε. Μολοσσών και 
Ευρυμενών-Διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ 

15. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου :Ασφαλτόστρωση 
δρόμου στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη του Δ.Ζίτσας-Διάθεση ποσού 20.400,00€ 

16. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου :Κατασκευή 
αποχετευτικού όμβριων υδάτων  στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη του Δ.Ζίτσας-
Διάθεση ποσού 29.600,00€ 

17. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου :Ασφαλτοστρώσεις 
οδών στην Δ.Κ. Ελεούσας-Διάθεση ποσού 96.500,00€ 

18. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου :Ανάπλαση οικισμού 
Ελεούσας από Ο.Τ. 142 έως Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας-Διάθεση ποσού 
1.187.000,00€ 

19. Καθορισμός όρων δημοπρασίας που αφορά την προμήθεια οικοδομικών 
υλικών (οικοδομικά υλικά – τσιμεντοσωλήνες, πλάκες πεζοδρομίου και 
κράσπεδα, αδρανή υλικά, σκυρόδεμα, ψυχρό ασφαλτόμιγμα, θερμό 
ασφαλτόμιγμα), προϋπολογισμού 193.394,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.-Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού-Διάθεση 
πίστωσης  

20. Καθορισμός όρων δημοπρασίας που αφορά την Επίβλεψη και 
παρακολούθηση πόσιμου ύδατος-Ελεγχος χλωρίωσης και ανάλυσης 
αποβλήτων για το περιβάλλον-Χλωρίωση δεξαμενών και αντλιοστασίων 
ύδρευσης-Προμήθεια χλωρίου και λοιπά χημικά για ανάγκες του Δ.Ζίτσας-
Διάθεση πίστωσης ποσού 29.600,00€ 

21. Καθορισμός όρων δημοπρασίας που αφορά την Συντήρηση Γηπέδων 
Δήμου Ζίτσας—Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού-Διάθεση πίστωσης 
ποσού 72.455,61€ 

 
 
 
 
                                
                                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
                                                                            ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 


