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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 03/11-03-2015  συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ:« Τροποποίηση των  υπ΄αριθ 163/2012 και
251/2012  Α.Δ.Σ  που  αφορά  την  σύσταση
επιτροπής  η  οποία  θα  αποφανθεί  για  το
«παραδεκτό & αληθές αιτήσεων» σχετικά με την
διαφοροποίηση του πίνακα επικειμένων της Π.Ε.
Ελεούσας».

 Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 11 Μαρτίου του 2015, ημέρα της

εβδομάδας  Τετάρτη  και  ώρα  14.30μ.μ,   συνήλθε  σε   τακτική  συνεδρίαση  η  Επιτροπή

Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου  Ζίτσας,  ύστερα  από  την  αριθμ.  3751/06-03-2015   έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του

Δήμου και επιδόθηκε σε καθέναν από τους συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής,  για  να  συζητηθεί  &  αποφασισθεί  το  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, αφού

σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα  και τα επτά  (7) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βότσικας Αλκιβιάδης, Πρόεδρος

2. Μπότσιου Δήμητρα

3.  Λάμπρου Δημήτριος
4. Γκουγιάννος Ευάγγελος
5. Μιχάλης Στέφανος
6. Λεοντίου Κωνσταντίνος

7. Ματσάγκας Εμμανουήλ

                   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Μπληγιάννου Ολγα.

Επί του 1  ου    θέματος της  ημερήσιας διάταξης : 

Από την Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  Πολεοδομίας  και  Περιβάλλοντος  του  Δήμου
Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το υπ΄ αριθ 3606/04-03-2005 έγγραφο, με θέμα τον ορισμό
υπαλλήλων για την καταγραφή ρυμοτομούμενων επικειμένων στη Δ.Κ Ελεούσας.
   Επίσης λαμβάνοντας υπόψη αιτήσεις πολιτών του Δήμου, σχετικά με τη διόρθωση και
συμπλήρωση  του  πίνακα  επικειμένων  της  πράξης  εφαρμογής  Ελεούσας,  ως  προς  τα



κτίσματα  και  λοιπά  στοιχεία  των  ιδιοκτησιών  τους  που  ρυμοτομούνται  και
προσκυρώνονται.
  Τα  υπ΄  αριθ  48831/18-11-2011  και  23592/2252/2013/15-1-2014  έγγραφα  του  Δήμου
Ιωαννιτών, Δ/νσης Πολεοδομίας από όπου προκύπτει ότι η καταγραφή και ο έλεγχος των
ρυμοτομούμενων επικειμένων αποτελεί καθ΄ όλην και κατά τόπο αρμοδιότητα του Δήμου
Ζίτσας.
   Προτείνουμε τη σύσταση επιτροπής (τριμελούς), η οποία ύστερα από επιτόπιο έλεγχο
(αυτοψία),  θα  αποφασίζει  για  το  παραδεκτό  του  αληθές  των  υποβληθέντων  αιτήσεων,
συντάσσοντας πρωτόκολλο καταγραφής επικειμένων, απαραίτητο στοιχείο για τη σύνταξη
διορθωτικών  πράξεων,  διαδικασία  για  την  αρμόδια  υπηρεσία  είναι  η  Πολεοδομία  του
Δήμου Ιωαννιτών. 
  Η επιτροπή που προτείνουμε, σύμφωνα και με το ανωτέρω έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβ/ντος του Δήμου Ζίτσας είναι:

1. Αθανασίου Δημήτριος, Πρόεδρος Συμβουλίου Δ.Κ Ελεούσας και κάτοικος αυτής με
αναπληρωτή   τον  .  Κούργια  Φώτιο  μέλος  Συμβουλίου  Δ.Κ  Ελεούσας   επίσης
κάτοικος αυτής.

2. Νικολέττα  Στέφου,  Πολιτικός  Μηχ/κός,  με  αναπληρώτρια  την  Τσιατούρα
Αδαμαντία Πολιτικός Μηχ/κός

3. Αικατερίνη  Καλογιάννη,  Μηχ/κός  Έργων  Υποδομής,   με  αναπληρώτρια  την
Νασούλη Ανδρομάχη  Τοπογράφος Μηχ/κός Τ.Ε.

Και κατά περίπτωση Γεωπόνος του Δήμου, με προτεινόμενη την κα. Γεωργαλή Ευγενία,
με αναπληρωτή τον κ. Γούση Νικόλαο.

  Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
  Συμφωνεί και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη σύσταση της παραπάνω 3μελούς
Επιτροπής,  όπως προτάθηκε από τον πρόεδρο της  Ε.Π.Ζ.,  η  οποία ύστερα από επιτόπιο
έλεγχο (αυτοψία) θα αποφασίζει για το παραδεκτό και αληθές των υποβληθέντων αιτήσεων,
συντάσσοντας  πρωτόκολλο  καταγραφής  επικειμένων,  απαραίτητο  συστατικό  για  την
σύνταξη  διορθωτικών  πράξεων,  διαδικασία  για  την  οποία  αρμόδια  υπηρεσία  είναι  η
Πολεοδομία του Δήμου Ιωαννιτών. 

                     H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2015

            Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

              ΒΟΤΣΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ
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