
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

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

                     Ελεούσα  17-01-2019 
                     Αρ. Πρωτ.: 661 
 
       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 21 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00π.μ. για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 

1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον.έτους 2018 
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου όπως παραστεί στις 23-01-2019, μετά 

από κλήση του Πταισματοδίκη Ιωαννίνων, κατά την προκαταρκτική 
εξέταση του Δημάρχου Ζίτσας  κ.Πλιάκου Μιχαήλ ,κατόπιν μηνύσεως του 
ΣΕΠΕ 

3. Ανάθεση σε δικηγόρο, όπως ενεργήσει ,κατόπιν της αριθ. 413/2018 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Ζίτσας ,σχετικά με υπόθεση 
πιθανής καταπάτησης από τον κ.Τζιάφκο Σωκράτη δημοτικής έκτασης 
στην Τ.Κ. Λιγοψάς Δ.Ζίτσας 

4. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με θέματα 
προσκύρωσης ρυμοτομικού σχεδίου Ελεούσας 

5. Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με την 
αίτηση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΤΣΙΜΑ-Χ.ΓΚΕΛΗΣ Ο.Ε. με αίτημα την διενέργεια 
ερευνητικών εργασιών για διαπίστωση μαρμαροφόρου κοιτάσματος  

6. Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με την 
αίτηση της εταιρείας Ι.ΛΙΑΚΟΣ-Κ.ΘΑΝΟΣ Ο.Ε. με αίτημα την παράταση της 
άδειας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου στη θέση «Ζουρλοκώστα» 
Τ.Κ. Κληματιάς 

7. Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης κατόπιν της αριθ. 
675/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ,που 
αφορά την αγωγή της Αικατερίνης Τζιάφκου του Αντωνίου κατά του 
Δ.Ζίτσας  

8. Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης,  αναφορικά με την από 
31-12-2018 αίτηση της κ. Δημοπούλου Γεωργίας του Χρήστου 

9. Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης και κατάθεσης προτάσεων, αναφορικά με 
την αγωγή του κ.Ευάγγελου Μπασέκη κατά του Δ.Ζίτσας 

10. Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το έργο : Αξιοποίηση 
υδάτινου δυναμικού Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη 

11. Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το έργο : Κατασκευή στέγης 
στο Πνευματικό Κέντρο της ΤΚ Λύγγου 

12. Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου που αφορά το έργο: Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού για 
την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Ζίτσας 



13. Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ.  Κάτω 
Λαψίστας Δ.Ε. Πασσαρώνος Δ.Ζίτσας 

14. Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. 
Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Εκάλης Δ.Ζίτσας 

15. Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Δ.Κ. 
Ελεούσας Δ.Ε. Πασσαρώνος Δ.Ζίτσας 

16. Εγκριση ή μη πρακτικών άγονων δημοπρασιών για εκμίσθωση 
δημοτικής έκτασης στη θέση ΦΤΕΡΗ-ΖΥΓΟΣ της Τ.Κ. 
Μεγ.Γαρδικίου,εμβαδού 27.295.μ. 
 
 

                                    
                                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
                                                                            ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 


