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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 5ο πρακτικό  
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου των υπηρεσιών των 
ομάδων «1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11» λόγω εν μέρει άγονου αποτελέσματος του διαγωνισμού της 
προμήθειας υπηρεσιών με τίτλο: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής 
συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων»» 
 

Αριθμός Απόφασης: 100/2022 
 

Στα Ιωάννινα, σήμερα την 08-02-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών σε συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με: 
α) την υπ΄ αριθ. πρωτ. 12187/04-02-2022 πρόσκληση του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Αρλέτου,  
β) το ΦΕΚ 55/Α’/11-03-2020,  
γ) την υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 4761/2022 (ΦΕΚ 290/Β’/29-01-2022) 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 εννέα (9) μέλη, με τον 
κ. Αϊβατίδη Ιωάννη να αντικαθιστά τον κ. Μάντζιο Στέφανο, ήτοι:  
 

Παρόντες Απόντες 

1. Αρλέτος Γεώργιος  
2. Ακονίδου Ελένη  
3. Βάββας Φώτιος  
4. Αϊβατίδης Ιωάννης  
5. Παππάς Αριστείδης  
6. Λώλης Γεώργιος  
7. Γιωτίτσας Θωμάς  
8. Ζούμπας Στέφανος  
9. Κοσμάς Βασίλειος  

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

Βαρέση Αφροδίτη. 
  

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρλέτος Γεώργιος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 11324/03-02-2022 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, η οποία έχει ως εξής: 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/442516/
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Έχοντας υπόψη : 
• Την υπ΄ αριθμ. 1198/07.12.2021 (ΑΔΑ Ψ8ΩΣΩΕΩ-ΦΤΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία καθορίστηκαν οι όροι του ανοιχτού διαγωνισμού. 

 Τη μελέτη που υποβλήθηκε με τη 18890/04.03.2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασία του Δήμου. 

 Την αριθ. 129403/10-12-2021 Διακήρυξη του διαγωνισμού και την αριθ. 129563/10-12-2021 
Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού.  

• Τα Πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού για την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών των τεχνικών και οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τα οποία: 
 υπέβαλλε προσφορά για τις Ομάδες  3 και 4 η επιχείρηση «ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» και η  
οποία  κηρύχτηκε  προσωρινή ανάδοχος, 
 για τις ομάδες «1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11» δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 

• Την υπ΄αριθμ. 35/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το άγονο 
αποτέλεσμα του εν λόγω διαγωνισμού για τις Ομάδες «1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11»  

 Την 23/2018 Πράξη του ΕΛ.ΣΥΝ., Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου δαπανών στο VII Τμήμα, 
σύμφωνα με την οποία η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσιότητα μετά από διενέργεια άγονου διαγωνισμού ,ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή  

• Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι «οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα μετά από διενέργεια  ανοικτού η διαγωνισμού  
στον οποίο  δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή 
υποβλήθηκαν ακατάλληλες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής , με τις προϋποθέσεις ότι (i) δεν 
μεταβάλλονται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης, (ii) όταν πρόκειται για σύμβαση άνω των 
ορίων διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αίτημά της  

Καλεί την Οικονομική Επιτροπή, ως αρμόδιο όργανο, αφού λάβει υπόψη του τα παραπάνω 
αναφερόμενα, να εγκρίνει : 
1.Την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α του 
Ν.4412/2016, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται οι αρχικοί όροι 
της διακήρυξης με αριθ. 129403/10-12-2021  με την οποία διενεργήθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός 
διαγωνισμός με αντικείμενο: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, 
διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων». 
2. Οι ενδιαφερόμενοι που θα  συμμετέχουν στη παρούσα διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα 
υποβάλλουν προσφορά για τις κάτωθι άγονες ομάδες της ανωτέρω διακήρυξης: 

o ΤΜΗΜΑ 1 : «Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης», εκτιμώμενης αξίας 6.450,00 € πλέον ΦΠΑ 24%  
o ΤΜΗΜΑ 2 : «Διατροφικές συμβουλές», εκτιμώμενης αξίας 4.836,00 € πλέον ΦΠΑ 24%  
o ΤΜΗΜΑ 5 : «Εκπαιδευτικές δραστ/τες ωφελουμ. ΤΕΒΑ (εκμάθηση κοπτ.-ραπτ., αργαλειού, 

κεντημ.κλπ οικοκ/κών & χειροτ/κών δραστηρ.)», εκτιμώμενης αξίας 19.350,00 πλέον ΦΠΑ 24%  
o ΤΜΗΜΑ 6 : «Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για ωφελούμενους», 

εκτιμώμενης αξίας 20.272,30 πλέον ΦΠΑ 24%  
o ΤΜΗΜΑ 7 : «Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για 

παιδιά», εκτιμώμενης αξίας 7.258,00 πλέον ΦΠΑ 24%  
o ΤΜΗΜΑ 8 : «Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για 

παιδιά ωφελούμενους», εκτιμώμενης αξίας 6.460,00 πλέον ΦΠΑ 24%  
o ΤΜΗΜΑ 9 : «Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης 

ΑΜΕΑ», εκτιμώμενης αξίας 4.768,00 πλέον ΦΠΑ 24%  
o ΤΜΗΜΑ 10 : «Συμβουλευτική ένταξης στην αγορά εργασίας και οικονομικής διαχείρισης 

νοικοκυριού», εκτιμώμενης αξίας 17.739,18 πλέον ΦΠΑ 24%  
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o ΤΜΗΜΑ 11 : «Συμβουλευτική ένταξης στην αγορά εργασίας και οικομ. διαχ. νοικοκ. σε ΑΜΕΑ», 
εκτιμώμενης αξίας 14.925,40 πλέον ΦΠΑ 24% 

Οι ανωτέρω ομάδες θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης ενδιαφέροντος μέσω της 
οποίας θα προσκληθούν οι ενδιαφερόμενοι  να υποβάλλουν προσφορές.  
Οι ομάδες αυτές κρίθηκαν άγονες σύμφωνα με την αριθ. 35/2022 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
3.Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση ΕΣΗΔΗΣ στο οποίο θα αναρτηθεί η 
πρόσκληση ενδιαφέροντος από το αρμόδιο τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ιωαννιτών.  
4. Ημερομηνία  έναρξης υποβολής προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
ορίζεται η 14/02/2022. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/02/2022 
και ώρα 15:00. 
5. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.   
6. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά την 28/02/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
12:00 από την Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών (τριμελή επιτροπή) του 
άρθρου 32Α Ν.4412/16 που προστέθηκε με το αρθ. 43 παρ. 2 Ν. 4605/19. 
7. Η πρόσκληση μαζί με την αριθ. 129403/10-12-2021 διακήρυξη  θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ioannina.gr. 

 
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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
4. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2022 
5. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 11324/03-02-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.Την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α του 
Ν.4412/2016, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται οι αρχικοί όροι 
της διακήρυξης με αριθ. 129403/10-12-2021  με την οποία διενεργήθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός 
διαγωνισμός με αντικείμενο: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, 
διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων». 
2. Οι ενδιαφερόμενοι που θα  συμμετέχουν στη παρούσα διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα 
υποβάλλουν προσφορά για τις κάτωθι άγονες ομάδες της ανωτέρω διακήρυξης: 

o ΤΜΗΜΑ 1 : «Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης», εκτιμώμενης αξίας 6.450,00 € πλέον ΦΠΑ 24%  
o ΤΜΗΜΑ 2 : «Διατροφικές συμβουλές», εκτιμώμενης αξίας 4.836,00 € πλέον ΦΠΑ 24%  
o ΤΜΗΜΑ 5 : «Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ωφελούμενων ΤΕΒΑ (εκμάθηση κοπτ.-ραπτ., 

αργαλειού, κεντημ. κλπ οικοκ/κών & χειροτ/κών δραστηριοτήτων)», εκτιμώμενης αξίας 
19.350,00 πλέον ΦΠΑ 24%  

o ΤΜΗΜΑ 6 : «Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για ωφελούμενους», 
εκτιμώμενης αξίας 20.272,30 πλέον ΦΠΑ 24%  

o ΤΜΗΜΑ 7 : «Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για 
παιδιά», εκτιμώμενης αξίας 7.258,00 πλέον ΦΠΑ 24%  

o ΤΜΗΜΑ 8 : «Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για 
παιδιά ωφελούμενους», εκτιμώμενης αξίας 6.460,00 πλέον ΦΠΑ 24%  

o ΤΜΗΜΑ 9 : «Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης 
ΑΜΕΑ», εκτιμώμενης αξίας 4.768,00 πλέον ΦΠΑ 24%  
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o ΤΜΗΜΑ 10 : «Συμβουλευτική ένταξης στην αγορά εργασίας και οικονομικής διαχείρισης 
νοικοκυριού», εκτιμώμενης αξίας 17.739,18 πλέον ΦΠΑ 24%  

o ΤΜΗΜΑ 11 : «Συμβουλευτική ένταξης στην αγορά εργασίας και οικομ. διαχ. νοικοκ. σε ΑΜΕΑ», 
εκτιμώμενης αξίας 14.925,40 πλέον ΦΠΑ 24% 

Οι ανωτέρω ομάδες θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης ενδιαφέροντος μέσω της 
οποίας θα προσκληθούν οι ενδιαφερόμενοι  να υποβάλλουν προσφορές.  
Οι ομάδες αυτές κρίθηκαν άγονες σύμφωνα με την αριθ. 35/2022 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
3. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση ΕΣΗΔΗΣ στο οποίο θα αναρτηθεί η 
πρόσκληση ενδιαφέροντος από το αρμόδιο τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ιωαννιτών.  
4. Ημερομηνία  έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
ορίζεται η 14/02/2022. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/02/2022 
και ώρα 15:00. 
5. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.   
6. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά την 28/02/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
12:00 από την Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών (τριμελή Επιτροπή) του 
άρθρου 32Α Ν.4412/16 που προστέθηκε με το αρθ. 43 παρ. 2 Ν. 4605/19 
7. Η πρόσκληση μαζί με την αριθ. 129403/10-12-2021 διακήρυξη  θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ioannina.gr. 

--- 
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 100/2022. 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
(Ακολουθούν  υπογραφές) 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 
 

ΑΡΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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