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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ιωάννινα, 06-11-2020
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)                                               

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Ιωαννιτών :
          ΤΑΚΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ                                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ

1. Βάββας Φώτιος
2. Παππάς Αριστείδης
3. Ακονίδου Ελένη
4. Σιορόκας Νικόλαος
5. Γιωτίτσας Θωμάς 
6. Νάστος Δημήτριος
7. Κοσμάς Βασίλειος 
8. Μάντζιος Στέφανος

1. Κωτσαντή Χριστίνα
2. Τσίμαρης Ιωάννης
3. Λώλης Γεώργιος
4. Λιόντος Ιωάννης 
5. Χρυσοστόμου Ευθύμιος
6. Γκίζας Σπυρίδων
7. Βλέτσας Βασίλειος

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.422/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σας καλούμε να 
συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών την Τρίτη 10-11-2020 και 
ώρα 13:00.

Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση θα γίνει ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, έχοντας  λάβει υπόψη την παρ.1 
του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) καθώς και την υπ’αρίθμ. 60249/22-09-2020 
εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση του από 22.10.2020 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
(Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά-Οικονομική προσφορά), της επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης, για το ΤΜΗΜΑ Α΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (Α/Α Συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 99991), του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» 
(χρώματα, ξυλεία, αδρανή υλικά, πλάκες-κυβόλιθοι, κολωνάκια προστατευτικά-διαχωριστικά) και 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.

2. Έγκριση του από 22.10.2020 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
(Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά-Οικονομική προσφορά), της επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης, για το ΤΜΗΜΑ Γ΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α/Α Συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 99994), του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» 
(χρώματα, ξυλεία, αδρανή υλικά, πλάκες-κυβόλιθοι, κολωνάκια προστατευτικά-διαχωριστικά) και 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.

https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
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3. Έγκριση του από 22.10.2020 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
(Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά-Οικονομική προσφορά), της επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης, για το ΤΜΗΜΑ Ε΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ - 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΏΝ (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 99996), του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
τίτλο: «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» (χρώματα, ξυλεία, αδρανή υλικά, πλάκες-κυβόλιθοι, κολωνάκια 
προστατευτικά-διαχωριστικά) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.

4. Έγκριση του από 22.10.2020 Πρακτικού αποσφράγισης - αξιολόγησης διαγωνισμού, της επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης, για το ΤΜΗΜΑ Δ΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ - ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ (Α/Α 
Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 99995), του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΛΙΚΑ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» (χρώματα, ξυλεία, αδρανή υλικά, πλάκες-κυβόλιθοι, κολωνάκια προστατευτικά-
διαχωριστικά) και ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, λόγω μη υποβολής προσφορών. 

5. Έγκριση του από 22.10.2020 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
(Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά-Οικονομική προσφορά), της επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης, για το ΤΜΗΜΑ Β΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 
: 99992), του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» (χρώματα, ξυλεία, 
αδρανή υλικά, πλάκες-κυβόλιθοι, κολωνάκια προστατευτικά-διαχωριστικά) και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.

6. Έγκριση της υπ. αριθ. 69941/6-11-2020 απόφασης Δημάρχου με θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ (COVID-19) - είδη  απολύμανσης.

7. Ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Έλεγχος –συντήρηση και ανακατασκευή ηλεκτρικού δικτύου του 
κτηρίου επί της οδού Ακαδημίας 14 Κληροδοτήματος  «Αγλαΐας Χαραλάμπους» - Διάθεση πίστωσης.

8. Ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Αντικατάσταση των ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου 
με νέα θερμομονωτικά με ρολά και κουνουπιέρες (PVC) του κτηρίου επί της οδού Ακαδημίας 14 
Κληροδοτήματος «Αγλαΐας Χαραλάμπους» - Διάθεση πίστωσης.

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020  που αφορά δαπάνη για 
«Εργασία και προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση της ξύλινης πρόσοψης του καταστήματος 
«ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ Ο ΠΛΑΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό Μ.Μπότσαρη (15) και αφορά ακίνητο του 
Κληροδοτήματος Γεωργίου Μουλαϊμίδη».

10. Ανάθεση της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο: «Έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας (Ε.Ε.Μ.Κ.) 
και σύνταξη τεχνικής έκθεσης για τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στη 
στέγη και τις τοιχοποιίες του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Αρχιμανδρειού (5) του 
Κληροδοτήματος Φερενίκης Καλούδη» - Διάθεση πίστωσης.

11. Ανάθεση των εργασιών/υπηρεσίων με τίτλο: Α)«Σύνταξη τεχνικής έκθεσης για απαραίτητες 
εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο ακίνητο επί της οδού Κάνιγγος 1ΒΓ του 
Κληροδοτήματος Αλεξάνδρας – Ελένης Γκαστή» - Διάθεση πίστωσης. Β) «Προμετρήσεις – Σύνταξη 
προϋπολογισμού που αφορά τις εργασίες επισκευής και χρωματισμών της πρόσοψης του 
Αρχοντικού Κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12. Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Διαμόρφωση κόμβων πόλης Ιωαννίνων 
( Κόμβος Εφύρας – Βελουχιώτη )».

13. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Μετατροπή γηπέδου Δ. Κ. Πλατανιάς 
από χώμα σε χόρτο».

14. Εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αναβάθμιση και Επισκευή Σχολικών 
συγκροτημάτων στο Δήμο Ιωαννιτών» του Δήμου Ιωαννιτών, αναδόχου ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε.
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15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατεδάφιση κτισμάτων επί 
ρυμοτομούμενου τμήματος σε οδό στα όρια των περιοχών Βρυσούλας & Βοτανικού Ιωαννίνων».

16. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «Αναβάθμιση υποδομών στην περιοχή του 
Κάστρου».

17. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στη Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου».

18. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 736/2020 απόφασης Ο.Ε. του έργου: «Αναβάθμιση υποδομών στην 
περιοχή του Κάστρου» ως προς το σκέλος της έγκρισης των όρων δημοπράτησης, και έγκριση νέων 
όρων δημοπράτησης μετά την προσαρμογή τους σύμφωνα με το άρθρο 267 του  Ν.4738/20.   

19. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 763/2020 απόφασης Ο.Ε. του έργου: «Αποξήλωση τσιμεντοϊστών 
δημοτικού φωτισμού στις οδούς Βηλαρά και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου» ως προς το σκέλος της 
έγκρισης των όρων δημοπράτησης, και έγκριση νέων όρων δημοπράτησης μετά την προσαρμογή 
τους σύμφωνα με το άρθρο 267 του  Ν.4738/20.

20. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 744/2020 απόφασης Ο.Ε. του έργου: «Τεχνικές παρεμβάσεις για την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου» ως προς το σκέλος της έγκρισης 
των όρων δημοπράτησης, και έγκριση νέων όρων δημοπράτησης μετά την προσαρμογή τους 
σύμφωνα με το άρθρο 267 του  Ν.4738/20.        

21. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 737/2020 απόφασης Ο.Ε. του έργου: «Διανοίξεις οδών στο Δήμο 
Ιωαννιτών» ως προς το σκέλος της έγκρισης των όρων δημοπράτησης, και έγκριση νέων όρων 
δημοπράτησης μετά την προσαρμογή τους σύμφωνα με το άρθρο 267 του  Ν.4738/20.

22. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 937/2020 απόφασης Ο.Ε. του έργου: «Συντήρηση υποδομών Δικτύου 
Δημοτικού Φωτισμού» ως προς το σκέλος της έγκρισης των όρων δημοπράτησης, και έγκριση νέων 
όρων δημοπράτησης μετά την προσαρμογή τους σύμφωνα με το άρθρο 267 του  Ν.4738/20.      

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

23. Παραλαβή της 1ης Φάσης της υπηρεσίας ΄Υπηρεσίες Συμβούλου για την αδειοδότηση ίδρυσης 
υδατοδρομίου Λίμνης Παμβώτιδας΄.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

24. Παράταση συμβατικής διάρκειας υλοποίησης παραδοτέων της INNOS ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ για το έργο PIT STOP.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

25. Έγκριση για: «Χαρτογράφηση Γαστρονομικής Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών και Διημερίδα-
Workshop-Προπαρασκευαστική συνάντηση φορέων και επαγγελματιών της πόλης των Ιωαννίνων», 
στο πλαίσιο «Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων».

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

26. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη σχετικά  με την  
29-9-2020  αίτηση του  Σπυρίδωνα Στραγάλη του Βασιλείου, για καταβολή αποζημίωσης για πτώση 
σε λακκούβα, επί  της οδού Χ. Τρικούπη 7 στα Καρδαμίτσια Ιωαννίνων την 8-1-2020.  

27. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου σχετικά με παροχή 
νομικής εκπροσώπησης εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών σε ποινική 
υπόθεση πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου Ιωαννιτών, κατοίκου Ιωαννίνων.
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28. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου σχετικά με άσκηση 
αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθ. 954/6/7-09-2020 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
29. Αποδοχή απόφασης επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια 

μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού. 
30. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και στην Πάτρα 06-08/11/2020.
31. Μερική ανάκληση της αριθ. 948/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ
                                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κοινοποίηση: 
1. Προέδρους Κοινοτήτων

(προκειμένου  να παραστούν  στη συνεδρίαση
εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν τις Κοινότητές τους)

2. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών   
3. Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας
4. Νομικούς Συμβούλους του Δήμου 

κ.κ.Δημήτριος Κονάκης & Ιωάννης Κάντζιος
5. Προϊσταμένους Διευθύνσεων του Δήμου.
6. Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Ν.Π.Δ.Δ.
      (προκειμένου  να παραστούν  στη συνεδρίαση

για την εισήγηση των θεμάτων αρμοδιότητάς τους)
7. Αγγελική Λιάσου, γραμματέα της Επιτροπής  
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