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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)                                                
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Τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής  Δήμου Ιωαννιτών    

  

ΤΑΚΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ                                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ 

1. Κατηρτσίδης  Δημήτριος  

2. Λιόντος  Ιωάννης    

3. Νάστος  Δημήτριος    

4. Γκόγκος Κωνσταντίνος 

5. Γιώτη Γεωργία 

6. Βλέτσας Βασίλειος  

7. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων 

8. Μακόπουλος Νικόλαος 

                                                                                                                                                                                      

1. Γκέκας Κωνσταντίνος 

2. Δοβανάς Ελευθέριος 

3. Μπακόλα Ντίνα  

4. Λισγάρας   Γεώργιος 

5. Τσόλης Νικόλαος 

 

 

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να 
προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία 
θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30-03-2018 και ώρα 12:00 στην αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης που ακολουθεί: 

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
1. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη 

Κάντζιου, σχετικά την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 550/2015 

απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Α΄ 

Τμήμα). 



2. Αποδοχή γνωμοδότησης του  Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη 

Κάντζιου,  σχετικά με την με αρ. πρωτ. 29643/26-2-2018  απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Αποδοχή γνωμοδότησης του  Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη 

Κάντζιου, σχετικά με την με αρ. πρωτ. 9515/22-1-2018  απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας. 

4. Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Κρικώνη Έλενας, σχετικά με την 

6/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 

5. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη 

Κάντζιου, σχετικά με την με αρ. 54/2014 απόφασης του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και διάθεση πίστωσης ποσού 

1.240,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.  και με κωδικό δαπάνης 

κωδικό 00.6111. 

6. Διάθεση πίστωσης ποσού 2.560,60 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

σχετικά με την επίδοση πενήντα εννέα (59) εγγράφων του τμήματος 

Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας από  

δικαστικούς επιμελητές Ιωαννίνων και με κωδικό δαπάνης κωδικό 00.6116. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης, κατασκευής του έργου και όρων  

Δημοπράτησης του έργου: «Άρση επικινδυνότητας της πέτρινης τοιχοποιίας 

της οδού Μ. Αλεξάνδρου 47».     

8. Έγκριση πίστωσης ποσού 2.200,22 € με ΦΠΑ για την Επέκταση δικτύου της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με (2) στύλους και (2) φωτιστικά σώματα στη Θέση Αγία Τριάδα 

στη Δροσιά, του Δήμου Ιωαννιτών». 

9. Έγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση 

δικτύου ΦΟΠ με (2) στύλους και (2) φωτιστικά σώματα στην οδό Πεντέλης & 

Γρηγ. Ξενόπουλου 6 στα Καρδαμίτσια του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού 

ποσού  2.218,11 με Φ.Π.Α.» 

10.  Έγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση 

δικτύου ΦΟΠ με 1 στύλο - φωτιστικό στην οδό Κρεμαστού στην περιοχή 

Σεισμόπληκτα του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού  1.100,11 € με 

Φ.Π.Α.»  

11. Έγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση 

δικτύου ΦΟΠ με 2 στύλους - φωτιστικά στην Οδό Σμόλικα στη Νέα Ζωή του 

Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού  2.200,22 € με Φ.Π.Α.»    

12. Έγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση 

δικτύου ΦΟΠ με (1) στύλο και (1) φωτιστικό σώμα στην οδό Αριστοτέλους 

του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού  1.109,06 με Φ.Π.Α.»    



13. Έγκριση πίστωσης για την Επέκταση δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με (2) στύλους 

και (4) φωτιστικά σώματα στην οδό Μόσχος Τζαβέλλα 9 στην περιοχή 

Λασπότοπος του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού  2.218.11 € με Φ.Π.Α.»   

14. Έγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την 

τοποθέτηση 1 παροχής Φ.Ο.Π. και 1 φωτιστικού στο δίκτυο δημοτικού 

φωτισμού της  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε  στην οδό Σουλίου & Σπ. Λάμπρου του Δήμου 

Ιωαννιτών, συνολικού ποσού  335,26  € με Φ.Π.Α.»     

15. Έγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση 

δικτύου ΦΟΠ με 1 στύλο - φωτιστικό στην οδό Βορείου Ηπείρου & 

Αργυρινών του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού  1.100,11 € με Φ.Π.Α.»  

16. Έγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση 

δικτύου δημοτικού φωτισμού στην οδό Παραμυθιώτου στα Ιωάννινα με ένα 

(1) στύλο και ένα (1) φωτιστικό σώμα προμήθειας ΔΕΔΔΗΕ  συνολικού 

ποσού  1.109,06 € με Φ.Π.Α.»            

 

ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 
17. Εξουσιοδότηση στη Δικηγόρο Αθηνών Ηλιάνα Τζόκα για παραλαβή  από το 

Μονομελές Πρωτοδικείο  Αθηνών επικυρωμένο αντίγραφο καθώς και τα 

σχετικά έγγραφα της υπ' αριθμ. 237/2015 αποφάσεως του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών για λογαριασμό  του  Κληροδοτήματος Ελένης 

Ζωγράφου του Δήμου Ιωαννιτών 

18. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2018 του 

κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Ελένης 

χήρας Αρσένη Γεροντικού». 

19. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2018 του 

κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα 

Φιλίππου Γιώτη». 

20. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2018 του 

κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα 

Κων/νου  Ιωαννίδη». 

21. Λήψη απόφασης για κατάθεση αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου 

για  την αλλαγή σκοπού του Κληροδοτήματος «Αγλαΐας Χαραλάμπους». 

22. Μετακίνηση της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου κ. Γιώτη Γεωργίας στην 

Αθήνα για υποθέσεις του κληροδοτήματος «Ελένης Ζωγράφου». 

23. Ανάθεση σε  Δικηγόρο Ιωαννίνων, να ζητήσει τον προσδιορισμό δικάσιμου 

από τη Γραμματεία του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων για την ενώπιον 

του Δικαστηρίου αυτού, από 10-05-2015, υπ’ αριθ. έκθ. κατ. Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ιωαννίνων 126/11-05-2015 έφεση του Παναγιώτη Σάλτα κατά 

της υπ’ αριθ. 193/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων (Ειδική Διαδικασία ) κληροδοτήματος «Ελένης Ζωγράφου». 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 



24. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσών αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας για 

την καταβολή  στους:1)Βότσικα Ευάγγελο του Δημοσθένη, 8.396,85Ε 

(50%),2)Σιαλμά Γεωργία το γένος Δημοσθένη Βότσικα (50%) 8.396,85Ε & 

3)δικ.εξόδων και αμοιβής πληρ. Δικηγόρου 931,91Ε για την ιδιοκτησία με 

Κ.Α 0102040/Ο.Τ 1 

25. Διάθεση πίστωσης  για την πληρωμή δαπανών παρελθόντων οικονομικών 

ετών. 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
26. Εξέταση της από 15.03.2018 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας 

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. Korinthian Palace Cetering Α.Ε. κατά της αριθμ. 

160/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (υποέργο 3) 

της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5000125 και τίτλο: "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» του ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» Κ.Α 

60.7341.001 (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 40931)’’ 

27. Διάθεση πίστωσης ποσού 1.364,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 

30.6262.004  του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 και   έγκριση του 

πρωτογενούς αιτήματος, για την εκτέλεση της εργασίας / υπηρεσίας  με 

τίτλο «Συντήρηση ρολογιών πλατειών». 

28. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεση πίστωσης ποσού: 15.996,00€ 

για την  προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια  φωτιστικών σωμάτων για τους 

χώρους έκθεσης της Δημοτικής Πινακοθήκης», εις βάρος του Κ.Α. 

15.7135.027 του προϋπολογισμού του δήμου έτους 2018. 

29. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεση πίστωσης ποσού: 24.800,00€ 

για την  προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PRESS CONTAINER», εις βάρος 

του Κ.Α. 02.20.7135.010 του προϋπολογισμού του δήμου έτους 2018. 

30. Έγκριση πρωτογενούς  αιτήματος, διάθεση πίστωσης έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για 

την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο. «Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού » ποσού 36.998,13. 

31. Έγκριση πρωτογενούς  αιτήματος , διάθεση πίστωσης , έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για τη 

διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εντύπων 

υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» ποσού 37.998,60. 



32. Διάθεση  πίστωσης, έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και τεχνικών 

προδιαγραφών για: Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών και προμήθεια 

εξοπλισμού για τα Πακέτα Εργασίας WP3: Testing  και WP4: Transferring του 

έργου  "Promoting citizens' active involvement in the development of 

Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand" με ακρωνύμιο 

"MOTIVATE" που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 

Διακρατικής Συνεργασίας "INTERREG MED"  2014-2020. 

33. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του μειοδοτικού 

διαγωνισμού με τίτλο: "Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα  

διαχείρισης (WP1:Project Management)  και επικοινωνίας (WP2:Project 

Communication) του έργου   "Promoting citizens' active involvement in the 

development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal 

Demand" με ακρωνύμιο "MOTIVATE" που έχει ενταχθεί και 

συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας 

"INTERREG MED" 2014-2020" για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών 

του ΔΗΜΟΥ, προϋπολογισμού 23.000,00 € (είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ), 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.", όπως αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 

78927/17154/21-11-2017 Διακήρυξη και ανάδειξη οριστικού αναδόχου. 

34. Αποδοχή της υπ. Αριθ. 32723 / 02-03/2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Ακύρωση της 998/2017 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: "Έγκριση 

πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του εργοταξίου 

(9 ομάδες}" και συγκεκριμένα για την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ 8 με τίτλο 

"Προμήθεια υδραυλικών υλικών", με αριθμό συστήματος 39491, ακύρωση 

του αντίστοιχου πρωτογενούς αιτήματος και ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου" και ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης της αντίστοιχης πίστωσης. 

35. Έγκριση επαναδημοπράτησης για μίσθωση ακινήτου εμβαδού 200,00 τ.μ. με 

βοηθητικούς χώρους 100,00 τ.μ.  περίπου, για την στέγαση δραστηριοτήτων 

της Δ.Κ. Ιωαννίνων (ΠΑΡ. 1 ε΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΤΟΥ Ν. 3852/2010. 

36. Ανάκληση της 109/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και 

αποδέσμευση πίστωσης 24.800,00 € από τον Κ.Α. 70.02.6117.006 λόγω μη 

ύπαρξης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών. 

37. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεση πίστωσης ποσού: 24.738,00€ 

για την  προμήθεια υπηρεσίας με τίτλο: «Αμοιβή κτηνιάτρων», εις βάρος του 

Κ.Α. 70.02.6117.006 του προϋπολογισμού του δήμου έτους 2018. 

38. Διάθεση πίστωσης 8.500,00€ για Αμοιβή τεχνικού πραγματογνώμονα- 

εμπειρογνώμονα για υποστήριξη δικαστικών αποφάσεων (ΚΑ 30.6117.001). 

39. Διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών και τις εργασίες 

επισκευής σε οχήματα του Δήμου Ιωαννιτών στον ΚΑ 20.6671.011 ποσό 



874,00 €, στον ΚΑ 20.6671.012 ποσό 23.216,63 €, στον ΚΑ 20.6672.011 ποσό 

4.732,54 €, στον ΚΑ 20.6263.011 ποσό 9.213,20 € και στον ΚΑ 20.6264.011 

ποσό 3.162,00 € (Σύνολο 41.198,37 €). 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
40. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης    για την έκδοση πιστοποιητικού 

Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)  λόγω εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου». 

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 
41. Έγκριση πρωτογενούς και διάθεση πίστωσης ποσού 13.999,60€ για 

συντήρηση συστήματος αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 


