
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

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

                     Ελεούσα  11-06-2019 
                     Αρ. Πρωτ.: 8949 
 
       ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

1. Γρίβας Περικλής(αναπληρωτής) 
2. Γκουγιάννος Ευάγγελος 
3. Βότσικας Αλκιβιάδης 
4. Μάστακας Θωμάς 
5. Γαρδίκος Βασίλειος 
6. Βούζας Χρυσόστομος 

 

 

 
     Σας προσκαλώ σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο 
Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα στις 11 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 9.30π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα 
της ημερήσιας διάταξης: 
 
 
1. Ανάθεση σε δικηγόρο να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου 

Επικρατείας (Ε΄Τμήματος)προς υποστήριξη της από 14.09.2018 και με 
αριθ. Ε2398/17.09.2018 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Ζίτσας(κατά της 
εταιρείας BIOKOMPOST ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ) 

2. Ανάθεση σε δικηγόρο να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου 
Επικρατείας (Ε΄Τμήματος)προς υποστήριξη της από 20.09.2018 και με 
αριθ. Ε2440/20.09.2018 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Ζίτσας(κατά της 
εταιρείας ΒIOMMETHANE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ) 

3. Ανάθεση σε δικηγόρο να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου 
Επικρατείας (Ε΄Τμήματος)προς υποστήριξη της από 20.09.2018 και με 
αριθ. Ε2441/20.09.2018 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Ζίτσας(κατά της 
εταιρείας BIOENERGY PLANTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ) 

4. Ανάθεση σε δικηγόρο να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου 
Επικρατείας (Ε΄Τμήματος)προς υποστήριξη της από 20.09.2018 και με 
αριθ. Ε2442/20.09.2018 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Ζίτσας(κατά της 
εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ) 

5. Ανάθεση σε δικηγόρο να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου 
Επικρατείας (Ε΄Τμήματος)προς υποστήριξη της από 20.09.2018 και με 
αριθ. Ε2443/20.09.2018 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Ζίτσας(κατά της 
εταιρείας ΚΙΕFΕΡ ΤΕΚ EΠE) 

6. Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου, που αφορά το έργο :Ασφαλτόστρωση δρόμου 
και κατασκευή σωληνωτών-τεχνικών στον οικισμό Διχουνίου της Τ.Κ. 
Ραδοβιζίου 

7. Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου, που αφορά το έργο :Διαμόρφωση Κ.Χ. και 
Τσιμεντόστρωση δρόμων στην Τ.Κ. Ριζού. 

8. Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά το έργο :Τσιμεντόστρωση 
δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Μεγάλου Γαρδικίου 

9. Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά το έργο : 
«Τσιμεντοστρώσεις δρόμου Τ.Κ. Γαβρισιών και ασφαλτοστρώσεις 
δρόμων στην Τ.Κ. Ασφάκας Δ.Ζίτσας» 



10. Εγκριση ή μη πρακτικού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης (υπαίθριου 
χώρου) στην Τ.Κ. Ραδοβιζίου (Δ.Ε. Μολοσσών) Δήμου Ζίτσας 

 
 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη 
λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών 
περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων 
θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση. 

 
                                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
                                                                              ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 


