
                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
    ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

  ΑΡ. ΑΠΟΦ.   310/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από  το  Πρακτικό  Αρ.  50/21-12-2015
συνεδρίασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής    του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Εγκριση  δαπάνης  επέκτασης  δικτύου
ΦΟΠ  στην  Δ.Ε.  Μολοσσών  (Τ.Κ.
Εκκλησοχωρίου  και  Τ.Κ.  Ραδοβιζίου)-
Διάθεση  πίστωσης  ποσού  2.200,22€
(Κ.Α. 30-7325.020)».

Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 21 του μήνα Δεκεμβρίου του
έτους 2015,  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και  ώρα 13.00 μ.,  συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Ζίτσας,   ύστερα   από  την  αριθ.
21136/17-12-2015  έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου  της,  η  οποία  δημοσιεύτηκε
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα 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 επτά (7) μέλη και συγκεκριμένα:

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

   
         Επίσης παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ.Σταύρου Αγγελική για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 
       Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 «Οι δημοτικές
και  οι  κοινοτικές  αρχές  διευθύνουν  και  ρυθμίζουν  όλες  τις  τοπικές  υποθέσεις,
σύμφωνα  με  τις  αρχές  της  επικουρικότητας  και  της  εγγύτητας,  με  στόχο  την
προστασία,  την  ανάπτυξη  και  τη  συνεχή  βελτίωση  των  συμφερόντων  και  της
ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητες των Δήμων και κοινοτήτων
αφορούν κυρίως τους τομείς:
       α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. (…) 3. Ο εξηλεκτρισμός, η
επέκταση  ηλεκτρικών  δικτύων  και  γενικότερα  δικτύων  ενέργειας,  εντός  των
διοικητικών τους ορίων,  για κοινωφελείς σκοπούς,  καθώς και  για την τόνωση της
ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. 

         Με το αριθ. πρωτ. 17198/12-10-2015 έγγραφο του Δήμου μας προς τη ΔΕΔΔΗΕ
Ιωαννίνων,  ζητήσαμε  την  επέκταση  του  δικτύου  ΦΟΠ  στην  Τ.Κ.  Ραδοβιζίου  ΔΕ
Μολοσσών  με ένα στύλο και δύο απλά φωτιστικά σώματα, για την ασφαλή διέλευση
των κατοίκων του συνοικισμού Διχουνίου Τ.Κ.  Ραδοβιζίου από το δρόμο ο οποίος
διέρχεται έμπροσθεν του γηπέδου μπάσκετ αλλά και την χρήση του χώρου από τα
παιδιά  και  με  το  αριθ.  πρωτ.  4483/18-03-2015  έγγραφο  του  Δήμου  μας  προς  τη
ΔΕΔΔΗΕ   Ιωαννίνων,  ζητήσαμε  την  επέκταση  του  δικτύου  ΦΟΠ  στην  Τ.Κ.
Εκκλησοχωρίου ΔΕ Μολοσσών  μεένα στύλο και ένα απλό φωτιστικό σώμα,για την
ασφαλή διέλευση των κατοίκων της Τ.Κ. Εκλησοχωρίου αλλά και όσων διέρχονται από
τον συγκεκριμένο δρόμο.
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       Η  επέκταση κρίνεται  αναγκαία  καθώς  στη  συγκεκριμένη  περιοχή  στερείται
παντελώς φωτισμού κατά τις νυκτερινές ώρες.
        Η ΔΕΔΔΗΕ με το αριθ. 20719/14-12-2015 έγγραφό της, μας γνώρισε ότι  η
δαπάνη επέκτασης του δικτύου αυτού με ένα (1) στύλο και δύο(2) απλά φωτιστικά
σώματα  θα ανέλθει στο ποσό των   894,40€ συν  205,71 € για  Φ.Π.Α. (23%) ήτοι
σύνολο  1.100,11€ για την Τ.Κ. Ραδοβιζίου,συνοικισμός Διχουνίου ΔΕ Μολοσσών και
με το αριθ. 11025/30-06-2015 έγγραφό της, μας γνώρισε ότι η  δαπάνη επέκτασης του
δικτύου αυτού με ένα (1) στύλο και ένα(1) απλό φωτιστικό σώμα  θα ανέλθει στο ποσό
των   894,40€ συν  205,71 € για  Φ.Π.Α. (23%) ήτοι σύνολο  1.100,11€ για την Τ.Κ.
Εκκλησοχωρίου ΔΕ Μολοσσών

       Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση  του  Προέδρου,  την  αναγκαιότητα  επέκτασης  του  δικτύου  ΦΟΠ,  για  την
προστασία και τη βελτίωση  ποιότητας της ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 

       Εγκρίνει τη δαπάνη επέκτασης του δικτύου ΦΟΠ με ένα στύλο και ένα απλό
φωτιστικό σώμα  στην Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου ΔΕ Μολοσσών και την δαπάνη με ένα
στύλο και δύο απλά φωτιστικά σώματα για την Τ.Κ. Ραδοβιζίου ,συνοικισμός Διχουνίου
ΔΕ Μολοσσών.

    Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.200,22€ σε βάρος του Κ.Α. 30-7325.020
προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 [ΑΡ. ΠΡΟΤ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 870
-],  για την δαπάνη επέκτασης του δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου και Τ.Κ.
Ραδοβιζίου [Δ.Ε. Πασσαρώνος].

                         Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  310/2015
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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