
                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
       ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
      ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

  ΑΡ. ΑΠΟΦ.   304/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από  το  Πρακτικό  Αρ.  49/11-12-2015
συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής
του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Έγκριση  δαπάνης  μετατόπισης  δικτύου
ΔΕΔΔΗΕ  στην  οδό  Μ.Αλεξάνδρου  &
Αρτέμιδος  στην  Δ.Κ.  Ελεούσας   του
Δ.Ζίτσας- Διάθεση πίστωσης ποσού 875,83
€ [Κ.Α. 30-7325.019]».

         
       Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 11 του μήνα Δεκεμβρίου του
έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.,   συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας,  ύστερα από την 20294/07-12-
2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του
Δήμου & στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε
στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10, για να συζητήσει και αποφασίσει στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας,
αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και συγκεκριμένα:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πλιάκος Μιχαήλ:Πρόεδρος 1. Μαλισσόβας Παναγιώτης
2.   Σταλίκας Γεώργιος 2. Γαρδίκος Βασίλειος       
3.   Σφήκας Νικόλαος        
4.   Παπαδημητρίου Χριστίνα
5.   Γκαραλέας Δημήτριος

       Επίσης παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ.Σταύρου Αγγελική για την τήρηση
των πρακτικών της συνεδρίασης.
     Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγήθηκε τη συζήτηση του παραπάνω θέματος ως κατεπείγοντος και
κάλεσε  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  να  αποφασίσουν  για  το  κατεπείγον  του
θέματος. 
      Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει  ότι  το  θέμα είναι  κατεπείγον και
εισέρχεται αμέσως στη συζήτηση του.
      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5o εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
         Με το αριθ. πρωτ. 17195/12-10-2015 έγγραφο του Δήμου μας προς τη ΔΕΔΔΗΕ
Ιωαννίνων , ζητήσαμε την μετατόπιση του δικτύου στην συμβολή των οδών Μ.Αλεξάνδρου
& Αρτέμιδος στην Δ.Κ. Ελεούσας και συγκεκριμένα ενός στύλου στην συμβολή των οδών
Μ.Αλεξάνδρου και Αρτέμιδος στην Δ.Κ. Ελεούσας,επειδή μετά την  εφαρμογή του νέου
ρυμοτομικού  σχεδίου  Ελεούσας(διάνοιξη  δρόμου  στην  επέκταση  οικισμού)  προκύπτει
στύλος στην μέση του δρόμου.

          Η ΔΕΔΔΗΕ Ιωαννίνων με το αριθμ. 3654/11-11-2015  έγγραφό της, μας γνώρισε ότι
η  δαπάνη μετατόπισης του δικτύου αυτού θα ανέλθει στο ποσό των 712,06 € συν 163,77€
για  Φ.Π.Α. (23%) ήτοι σύνολο 875,83 €
         Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του Προέδρου της,  
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        Εγκρίνει  τη  δαπάνη μετατόπισης  του  δικτύου  στην  συμβολή  των  οδών
Μ.Αλεξάνδρου   & Αρτέμιδος  στην  Δ.Κ.  Ελεούσας και  συγκεκριμένα  ενός  στύλου στην
συμβολή των οδών Μ.Αλεξάνδρου και Αρτέμιδος στην Δ.Κ. Ελεούσας,επειδή  μετά την
εφαρμογή  του  νέου  ρυμοτομικού  σχεδίου  Ελεούσας(διάνοιξη  δρόμου  στην  επέκταση
οικισμού) προκύπτει στύλος στην μέση του δρόμου.

.
    Εγκρίνει  τη διάθεση  πίστωσης ποσού  875,83  €  σε βάρος του  Κ.Α. 30-7325.019
προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 για τη δαπάνη μετατόπισης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στη
συμβολή των οδών Μ.Αλεξάνδρου  & Αρτέμιδος στην Δ.Κ. Ελεούσας 
   
                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  304/2015

    Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ
                        ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ              

                ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                      Σταύρου Αγγελική        Ακολ.Υπογραφές
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