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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                            

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 14ο πρακτικό  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση εργασιών 
σύνδεσης των δημοτικών κτιρίων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων», εκτιμώμενης δαπάνης 
60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης» 
 

Αριθμός Απόφασης: 327/2022 
 

Στα Ιωάννινα, σήμερα την 12-04-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
«Αθανάσιος Τσακάλωφ», σύμφωνα με: 
α) την υπ΄ αριθ. πρωτ. 37301/08-04-2022πρόσκληση του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Αρλέτου,  

β) το ΦΕΚ 55/Α’/11-03-2020,  

γ) την υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 18959/2022 (ΦΕΚ 1547/Β’/02-04-2022) 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, διότι σε σύνολο 
εννέα (9) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) μέλη, με τον κ. Αϊβατίδη 
Ιωάννη να αντικαθιστά τον κ. Παππά Αριστείδη, ήτοι:  
 

Παρόντες Απόντες 

1. Αρλέτος Γεώργιος 1. Μάντζιος Στέφανος 

2. Ακονίδου Ελένη  
3. Βάββας Φώτιος  
4. Αϊβατίδης Ιωάννης  
5. Λώλης Γεώργιος  
6. Γιωτίτσας Θωμάς  
7. Ζούμπας Στέφανος  
8. 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 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
 

Έχοντας υπ’ όψη: 
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1. Το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών (Κ.Α. 15-7336.302) για το έτος 
2022 που προβλέπει πίστωση 10.000,00 ευρώ από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) για το 
εν θέματι έργο.  

2. Το τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης του έργου του θέματος (αρ. πρωτ. 36778/2022).  

3. Τον  προϋπολογισμό της μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών 
και ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € με Φ.Π.Α. 

4. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαιτέρως με τις διατάξεις 
του Ν.4488/2017(ΦΕΚ 137/Α’/13-09-2017) και του Ν.4497/2017(ΦΕΚ 171/Α΄ /13-11-2017.) 

Προτείνουμε να εφαρμοστεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις 
των άρθρων 118 και 120 Ν. 4412/16 όπως τροποπ. με τα άρθρα 50 και 53 Ν. 4782/21 αντίστοιχα και 
ειδικότερα: 
1. Να αναρτηθεί η πρόσκληση στο ΚΗΜΔΗΣ, με την οποία να προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας, που διαθέτει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που αναλογεί στο 
αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στο 
ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. 
2. Ο ανωτέρω να υποβάλει την προσφορά του εγχάρτως σε φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται με 
κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ - ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σε δύο (2) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης. 
3. Η οικονομική προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 

(α) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
(β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αντί ποινικού μητρώου, με την οποία να δηλώνεται ότι ο/η 
προσφέρων/ουσα δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 
1 περιπτ. α’ εως στ’ Ν. 4412/2016. 
(γ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο 
προσφέρων συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους όρους της μελέτης. 
(δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθ. 74 Ν. 4412/16, περί μη επιβολής σε βάρος τους της 
κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού. 
(ε) Αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού Μητρώου ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο 
Επιμελητήριο, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ. 

4. Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι να διαθέτει τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και την 
απαραίτητη εξειδίκευση. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης θα αποτελεί το ανώτατο όριο της 
συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. 

Εισηγούμαστε 
- την έγκριση της συνταχθείσας μελέτης του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης των 

δημοτικών κτιρίων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων» εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 48.387,10€ 
ευρώ, επιπλέον Φ.Π.Α. 24%, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  

και εφόσον καθοριστεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της σύμβασης του έργου με τίτλο: 
«Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης των δημοτικών κτιρίων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων», 

- την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω έργου με την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, ειδικότερα του αρ. 
118 και 

- να διενεργηθεί η αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο υπάλληλος, κ. Βασίλειος Δ. 
Τσούρης, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος θα 
προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς, εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή των προσφορών. 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή επί των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 
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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 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη μελέτη του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης των δημοτικών κτιρίων 
με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 48.387,10 €, επιπλέον Φ.Π.Α. 
24%, που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών. 

2. Εγκρίνει τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω έργου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016. 

3. Να διενεργηθεί η αξιολόγηση των προσφορών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ιωαννιτών και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο υπάλληλος αυτής Βασίλειος Τσούρης, Αγρονόμος - 
Τοπογράφος Μηχανικός, ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς, εντός τριών (3) 
ημερών από την παραλαβή των προσφορών. 

--- 
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 327/2022. 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

(Ακολουθούν υπογραφές) 
Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 
 

ΑΡΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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