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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ιωάννινα, 03-12-2021
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 τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του 
Ν.4555/2018 καθώς και την υπ’ αριθμ. 8/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της 
Οικονομικής Επιτροπής σε Σώμα, σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Ιωαννιτών την Τρίτη 07-12-2021 και ώρα 13:00 μ.μ. με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που 
ακολουθεί.
          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΄ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/2021 (ΦΕΚ 
5401/Β’/20.11.2021).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την κοινότητα Κόντσικας.
2. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την κοινότητα Κρανούλα.
3. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την κοινότητα Νεοχωρόπουλου.
4. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την κοινότητα Ανατολικής.
5. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την κοινότητα Κουτσελιού. 
6. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την κοινότητα Καστρίτσας.
7. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την κοινότητα Πλατάνου.

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
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8. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την κοινότητα Περάματος.
9. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την κοινότητα Ιωαννίνων. 
10. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την κοινότητα Πεδινής.
11. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την κοινότητα Λογγάδων. 
12. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την κοινότητα Αμφιθέας.
13. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την κοινότητα Κατσικάς. 
14. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την κοινότητα Κράψης.
15. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την κοινότητα Κρύας.
16. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την κοινότητα Μπάφρας.
17. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακίνητου στην Κοινότητα Νεοκαισάρειας κατόπιν αιτήματος του 

μισθωτή.
18. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικού κλήρου στην θέση «Βοϊδολίβαδο» 

Κρύας.
19. Απόδοση λογαριασμού υπόλογου εντάλματος προπληρωμής  (Αθανασίου Χρήστου).
20. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεση της υπηρεσίας 

με τίτλο : «Συνοδευτικά Μέτρα» της πράξης με τίτλο: "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ στην 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» (Κωδικός 
Πράξης / MIS (ΟΠΣ) : 5000125 & 5029542) συνολικού προϋπολογισμού 140.112,46 € με Φ.Π.Α.

21. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για την διενέργεια ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ.

22. Έγκριση όρων προκήρυξης υποτροφίας εξωτερικού, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, από τα έσοδα του 
Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» έτους 2021».

23. Αποδοχή κληροδοσίας (ποσοστό 20% επί των μισθωμάτων) του κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα».
24. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΚΑΤΣΑΡΗ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο : Αναπλάσεις αστικών και περιαστικών περιοχών 
(Πάρκο Κατσάρη).

25. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής εισφοράς σε χρήμα.
26. Διαγραφή προσαυξήσεων από βεβαιωμένες οφειλές και επανακαθορισμός δόσεων.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

27. Έγκριση κατασκευής και όρων Δημοπράτησης του έργου: «Δημιουργία ισόπεδων κυκλικών κόμβων».
28. Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης της επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «Μελέτη 

Ευαισθητοποίησης και συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό ενσωμάτωσης του ποδηλάτου στην 
καθημερινή ζωή της πόλης», εκτιμώμενης δαπάνης 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), και 
έγκριση του συνταχθέντος Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων.

29. Έγκριση και Οριστική Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 
Δήμου Ιωαννιτών.

30. Υποβολή αιτιολόγησης προσφοράς για το έργο: «Αναβάθμιση οδικών και λοιπών υποδομών στη Δ.Ε. 
Περάματος».
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31. Υποβολή αιτιολόγησης προσφοράς για το έργο: «Διαμόρφωση οδικού δικτύου και κατασκευή λοιπών 
υποδομών στο Ρ.Σ. Νέας Ζωής – Καρδαμιτσίων – Κάτω Νεοχωρόπουλου – Λόφου Βελισσαρίου».

32. Υποβολή αιτιολόγησης προσφοράς για το έργο: «Αναβάθμιση οδικών και λοιπών υποδομών στη Δ.Ε. 
Μπιζανίου».

33. Υποβολή αιτιολόγησης προσφοράς για το έργο: «Αναβάθμιση οδικών και λοιπών υποδομών στη Δ.Ε. 
Παμβώτιδας».

34. Υποβολή αιτιολόγησης προσφοράς για το έργο: «Αναβάθμιση δομημένου περιβάλλοντος περιοχής 
Καλούτσιανης – Κιάφας».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

35. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την από 
27-10-2021 αίτηση τoυ Γεωργίου Μάνθου,  που έλαβε  αριθμ. πρωτ.  111231/27-10-2021 περί 
εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για δικαιώματα  λόγω ρυμοτομίας.

36. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την 
υπ΄αριθμ. ΠΟΕ65/11-11-2021 Πράξη τoυ Προέδρου του A΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου 
Ιωαννίνων για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την με αριθμ. κατάθ. 
ΑΓ76/8-10-2021 αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία «Αφοί Ζαλοκώστα – Δ. Κύρκος Ο.Ε.» κατά του 
Δήμου Ιωαννιτών , ενώπιον του παραπάνω Δικαστηρίου.

37. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την υπ΄ 
αριθμ. ΠΟΕ60/11-11-2021 Πράξη τoυ Προέδρου του A΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων 
για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την με αριθμ. κατάθ. ΑΓ78/8-10-2021 
αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία «Υιοί Γεωργίου Παπουτσή Ο.Ε.» κατά του Δήμου Ιωαννιτών , 
ενώπιον του παραπάνω Δικαστηρίου.

38. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την 
υπ΄αριθμ. ΠΟΕ59/11-11-2021 Πράξη τoυ Προέδρου του A΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου 
Ιωαννίνων για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την με αριθμ. κατάθ. 
ΑΓ77/8-10-2021 αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία «Καρπούζης Παύλος και Σια Ο.Ε.» κατά του 
Δήμου Ιωαννιτών , ενώπιον του παραπάνω Δικαστηρίου.

39. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την 
υπ΄αριθμ. ΠΟΕ61/11-11-2021 Πράξη του Προέδρου του A΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου 
Ιωαννίνων για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την με αριθμ. κατάθ. 
ΑΓ79/8-10-2021 αγωγή της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και 
με διακριτικό τίτλο «TEAM SERVICE» κατά του Δήμου Ιωαννιτών , ενώπιον του παραπάνω Δικαστηρίου.

40. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την 
υπ΄αριθμ. ΠΟΕ64/11-11-2021 Πράξη τoυ Προέδρου του A΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου 
Ιωαννίνων για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την με αριθμ. κατάθ. 
ΑΓ74/8-10-2021 αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία «F.T.S. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» κατά του Δήμου 
Ιωαννιτών , ενώπιον του παραπάνω Δικαστηρίου.

41. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την 
υπ΄αριθμ. ΠΟΕ66/11-11-2021 Πράξη τoυ Προέδρου του A΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου 
Ιωαννίνων για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την με αριθμ. κατάθ. 
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ΑΓ75/8-10-2021 αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία «Γόγκος Πέτρος και Σια Ο.Ε.» κατά του Δήμου 
Ιωαννιτών, ενώπιον του παραπάνω Δικαστηρίου.

42. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την 
υπ΄αριθμ. ΠΟΕ55/4-10-2021 Πράξη τoυ Προέδρου του A΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου 
Ιωαννίνων για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την με αριθμ. κατάθ. 
ΑΓ67/9-9-2021 αγωγή του Κονταξή Φώτιου  κατά του Δήμου Ιωαννιτών , ενώπιον του παραπάνω 
Δικαστηρίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

43. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.
44. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για έξοδα ταφής.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

45. Αποδοχή πρότασης των SPECIAL OLYMPICS για σύναψη μνημονίου συνεργασίας με τον Δήμο 
Ιωαννιτών.

46. Λύση Προγραμματικής Σύμβασης λειτουργίας γεωτρήσεων Λογγάδων μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και 
του ΣΥΔΛΙ.

47. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 Σπηλαίου Περάματος λόγω της έκτακτης  
επιχορήγησης από τον Δήμο (αριθ. Απόφ. 48/2021).

48. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας (αριθ. Απόφ. 15/2021-
Πρακτικό 10/02-12-2021).

49. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα.
50. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Λώλη στην Αθήνα και την Πάτρα στις 07/12/2021.

         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
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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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