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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 38ο πρακτικό  
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου 
Ιωαννίνων»» 

Αριθμός Απόφασης: 851/2021 
Στα Ιωάννινα, σήμερα την 14-09-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών σε συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με: 
α) την υπ΄ αριθ. πρωτ. 92265/10-09-2021 πρόσκληση του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Αρλέτου,  
β) το ΦΕΚ 55/Α’/11-03-2020,  
γ) την υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 53950/03-09-2021 (ΦΕΚ 4054/Β’/04-09-2021) απόφαση του Υπ. 
Εσωτερικών, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρλέτος Γεώργιος διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του 
νόμου απαιτούμενη συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων για τη λήψη απόφασης με τηλεδιάσκεψη, 
διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:  
 

Παρόντες Απόντες 

1. Αρλέτος Γεώργιος 1. Ακονίδου Ελένη 

2. Βάββας Φώτιος  
3. Παππάς Αριστείδης  

4. Λώλης Γεώργιος  
5. Γιωτίτσας Θωμάς  
6. Χρυσοστόμου Ευθύμιος  
7. Κοσμάς Βασίλειος  
8. Μάντζιος Στέφανος  
  

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής παρίσταται το μέλος κ. Γκίζας Σπυρίδων, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.  

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η υπάλληλος 
Βαρέση Αφροδίτη. 

Πριν τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της Επιτροπής κα 
Ακονίδου Ελένη.  
   
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρλέτος Γεώργιος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
 

Ο Δήμος Ιωαννιτών με την υπ’ αριθ. 613/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών, 
αποφάσισε την έγκριση της υποβολής της προτεινόμενης πράξης με τίτλο: «Κατασκευή “Πράσινου 
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Σημείου” στο Δήμο Ιωαννιτών» στην πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.5.5. Επιπροσθέτως με την υπ’ 
αριθ. 883/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, εγκρίθηκε η 
επικαιροποιημένη μελέτη όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της ενσωμάτωσης στην αρχική μελέτη των 
συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν στο υπ’ αριθ. 2335/23-09-2020 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. 
Περιφέρειας Ηπείρου.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της Πράξης και έως την έκδοση της υπ’ αριθ. 772/24-03-2021 
Απόφασης Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία και εντάχθηκε η Πράξη 
«Κατασκευή ¨Πράσινου Σημείου¨ στο Δήμο Ιωαννιτών» (με Κωδικό ΟΠΣ 5053879) στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», επήλθαν 
διαφοροποιήσεις στην τεχνική μελέτη, οι οποίες αποτυπώνονται στα τελικά έγγραφα που συνοδεύουν 
την ειρημένη Απόφαση Ένταξης και το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης.  

Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην υποβολή αιτήματος για την προέγκριση Δημοπράτησης 
των Υποέργων, σύμφωνα με την διαδικασία διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, είναι 
απαραίτητη η έγκριση της τεχνικής Μελέτης της Πράξης και των εγγράφων, κειμένων, σχεδίων και 
λοιπών τμημάτων που την συνθέτουν. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω 

Εισηγούμαστε 
την έγκριση της μελέτης της πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ “ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ” ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», που αφορά στην υλοποίηση των υποέργων: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». 
 

Η Οικονομική Επιτροπή επί των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α') 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 

5. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2021 
6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την έγκριση της μελέτης της πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ “ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ” ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», που αφορά στην υλοποίηση των υποέργων: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». 

--- 
Kατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας κατ’ άρθρο 
227 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μέσα σε προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης 
θεραπείας. 
 

Η  παρούσα απόφαση  έλαβε αύξοντα  αριθμό 851/ 2021. 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
(Ακολουθούν  υπογραφές) 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΑΡΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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