
                                                                                      

 

        

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 

ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
………………………………………………………… 

Δ/νση:Λ.Πασσαρώνος 1-Ελεούσα 
Πληροφ.: Σταύρου Αγγελική                             
Τηλ.: 26533-60008 

        Ελεούσα    19-02-2021 
         Αρ. Πρωτ.2498 
 
  ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής 
 

1. κ. Ράρρα Φώτιο 
2. κ.Ράδο Γεώργιο 
3. κ.Γρίβα Περικλή 
4. κ.Βότσικα Αλκιβιάδη 
5. κ.Γαρδίκο Βασίλειο 
6. κ.Λεοντίου Κωνσταντίνο 
 

     

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, 
κατόπιν της έκδοσης της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 1029/17.02.2021 (ΦΕΚ 
617/17.02.2021 τεύχος Β’) με θέμα:  «Τροποποίηση της υπο στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-01-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη 
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 
και ώρα 6:00, της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 (32η 
εγκύκλιος)που αφορά  “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και των εγκυκλίων του  ΥΠ.ΕΣ. 
εγκ.426/77233/13.11.2020, εγκ.427/77440/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς την 23η 
Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση 
και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που 
ακολουθεί: 

1. Υποχρεωτική  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού σύμφωνα με το  
Άρθρο 5 ΚΥΑ 46735/23-07-2020 (ΦΕΚ 3170/01-08-2020 τεύχος Β) και 
τρέχουσα αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ζίτσας 
οικον.έτους 2021 

2. Εκθεση τριμηνιαίου ελέγχου με αποτελέσματα εκτέλεσης 
προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2020,σύμφωνα με την  παρ.9 του 
άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με την 
παράγραφο παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και έχει 
αντικατασταθεί με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 

3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
και κατεπειγουσών αυξημένων αναγκών, λόγω της σοβαρής 
απειλής της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 (Ν. 
4745/20 άρθρο 74 παρ. 2, όπως αντικαταστάθηκε από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της με το άρθρο 175 του N. 4764/20 

4. Τροποποίηση της αριθ. 9580/13-07-2020 Σύμβασης , που αφορά την 
ΟΜΑΔΑ Α «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» του διαγωνισμού 
«Προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικών εγκαταστάσεων και 
οδών Δ.Ζίτσας» ,σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.2 του Ν.4412/2016 

5. Αποδοχή της αριθ.248/2021 απόφ.ΑΕΠΠ και Εγκριση ή μη 
πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου του διεθνή, ανοικτού , ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια καυσίμων κίνησης-πετρελαίου θέρμανσης & λιπαντικών 
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–αντιψυκτικών για τον Δ. Ζίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα για τα 
έτη 2021-2023» συνολικού προϋπολογισμού 999.720,00€ χωρίς  
ΦΠΑ, όσον αφορά την ΟΜΑΔΑ Γ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ) 

6. Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού, ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης ,του ανοικτού , ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την Προμήθεια απορριμματοφόρου για το Δήμο 
Ζίτσας 

7. Επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών (κατόπιν συμβατότητας 
με τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν λόγω COVID-19) και 
επαναπροκήρυξη  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που 
αφορά το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Ανάπτυξης του 
έργου “AGRIFARM”» στο πλαίσιο «Social Agribusiness and 
Farmworkers Cooperatives» το οποίο εντάσσεται στο Interreg V- A 
Greece-Italy Programme 2014 – 2020, με εκτιμώμενη αξία 77.459,68 € 
χωρίς ΦΠΑ, συνολικής αξία 96.050,00 € με ΦΠΑ.» 

8. Λήψη Απόφασης Έγκρισης Αποδοχής Όρων Συμμετοχής και 
Υποβολή Πρότασης Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξης με τίτλο: 
«Αγροτική Οδοποιία Δήμου Ζίτσας» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον 
άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των 
πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της 
Υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία», μετά την Πρόσκληση ΑΤ 05 της 
ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 

9. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου 
«Αξιοποίηση υδάτινου δυναμικού Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη», αναδόχου 
Ζώτου Ναπολέων 

10. Εγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
έργου: Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δ.Ζίτσας, 
προϋπολογισμού 930.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου-
καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση ΚΑΣΣΗΣ της Κοινότητας 
Ροδοτοπίου Δ.Ζίτσας, εκτάσεως 26.205τ.μ. 

12. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου-
καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση ΜΠΟΥΚΑΡΙΑΤΣΑ της Κοινότητας 
Ροδοτοπίου Δ.Ζίτσας, εκτάσεως 18.063τ.μ. 

13. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης (μη 
αρδευόμενης) στη θέση ΛΙΑΝΗ της Κοινότητας Ροδοτοπίου 
Δ.Ζίτσας, εκτάσεως 12.125τ.μ. 

14. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου-
καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση ΡΕΝΤΑ-ΣΑΚΚΟΥΛΑ Κοινότητας 
Ελεούσας Δ.Ζίτσας, εκτάσεως 33.363τ.μ. 

15. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου-
καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ Κοινότητας Κάτω  
Λαψίστας Δ.Ζίτσας, εκτάσεως 10.379τ.μ. 

16. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων-
καλλιεργήσιμων εκτάσεων ,υπ.αριθ. 364 & 367 τεμάχια ,στη θέση 
ΓΡΙΜΟΣ Κοινότητας Ελεούσας Δ.Ζίτσας, εκτάσεως 8.366τ.μ. και 
5.444τ.μ. αντίστοιχα 

17. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου-
καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση ΖΑΛΑΝΔΡΑ Κοινότητας Ελεούσας 
Δ.Ζίτσας, εκτάσεως 16.318τ.μ. 

 
Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την 
ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το 
αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης της Επιτροπής, όπως αυτή 
αναγράφεται στην πρόσκληση.  



                                                                                      

Η ψήφος του κάθε μέλους  θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας ήτοι: στο email της κ. Σταύρου Αγγελικής 
(lstaurou@zitsa.gov.gr)  
 Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει 
την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο 
δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του Επιτροπής, όπως αυτή αναγράφεται 
στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. 
 Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη 
συμμετέχοντα (απόντα). 
 Μέλη που δεν διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού 
διαστήματος, να ενημερώνουν για την ψήφο τους με sms τον Πρόεδρο του οργάνου 
τηλ.6936744439. 
Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, 
πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη 
συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία. 
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν 
από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη 
των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
 

 

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                                                                                                          
                                                                  ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ     
   

                                                         
                                                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΖΙΤΣΑΣ 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                               
 


