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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ιωάννινα, 27-05-2022
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                                    
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)                                               

ΠΡΟΣ:
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιωαννιτών 

        ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                         ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ακονίδου Ελένη
2. Βάββας Φώτιος
3. Μάντζιος Στέφανος
4. Παππάς Αριστείδης
5. Λώλης Γεώργιος
6. Γιωτίτσας Θωμάς 
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Κοσμάς Βασίλειος 

1. Βλέτσας Βασίλειος
2. Αϊβατίδης Ιωάννης
3. Τσίμαρης Ιωάννης
4. Λιόντος Ιωάννης 
5. Νάστος Δημήτριος
6. Γκίζας Σπυρίδων

         
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. 1/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησής της σε 
Σώμα, σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών την Τρίτη 
31-05-2022 και ώρα 13:00, με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.

Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση θα γίνει ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
«Αθανάσιος Τσακάλωφ», έχοντας λάβει υπόψη την παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’/11.03.2020) καθώς 
και την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/2022 (ΦΕΚ 2369/Β’/14.05.2022).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Ανάθεση της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης Πάρκου Πυρσινέλλα (καθαρισμός  

πρασίνου-κοπή, κλάδεμα δέντρων κλπ) Κληροδοτήματος Βασιλείου Πυρσινέλλα».
2. Ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Έκδοση ηλεκτρολογικού σχεδίου μονοφασικής παροχής για το διαμέρισμα 

- γκαρσονιέρα  Α’ ορόφου επί της οδού Ακαδημίας 12 στα Ιωάννινα Κληροδοτήματος Αγλαΐας 
Χαραλάμπους» - Διάθεση πίστωσης.

3.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  που αφορά δαπάνη για 
«Καθαρισμό διαφόρων ειδών (κουρτινών – κεντημάτων κ.λ.π.)  για το Αρχοντικό του Κληροδοτήματος 
Φερενίκης Καλούδη» - Ανάθεση εργασίας.

4. Έγκριση σχεδίου ανακοίνωσης υποβολής προτάσεων για την αξιοποίηση του ακινήτου της κοινωφελούς 
περιουσίας Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου.

5. Ανάθεση της προμήθειας  γραφικής ύλης  και μικροαντικειμένων γραφείου  φωτοαντιγράφων σχεδίων,  
αναλωσίμων  φωτοτυπικού, κ.λ.π. του «Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου»  - Διάθεση πίστωσης.

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/


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6290ad052b1cceec6f1b336e στις 27/05/22 13:51

6. Διαγραφή οφειλών από ΤΑΠ λόγω λανθασμένων εγγραφών.
7. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα λόγω σύνταξης διορθωτικής.
8. Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2022.
9. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας (διαμονής και σίτισης) για την υλοποίηση 

εθελοντικής δράσης του Δήμου.
10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την γενική υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση μεταφορικών μέσων (πλύσιμο - 
γρασάρισμα)» 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 32.984,00 € με  Φ.Π.Α. (Κ.Α.20.6263.002).

11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή συστημάτων υπογείων 
κάδων» συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

12. Έγκριση του αριθμ. 1/2022 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (Δικαιολογητικά 
συμμετοχής-Τεχνική προσφορά-Οικονομική προσφορά), της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:  «Προμήθεια τροφίμων & ποτών για τις ανάγκες των δομών 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών» πολυετούς δαπάνης για τα Ο.Ε. 2022-2023-2024» για τη 
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»» (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
153695) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.

13. Έγκριση του αριθμ. 1/2022 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (Δικαιολογητικά 
συμμετοχής-Τεχνική προσφορά-Οικονομική προσφορά), της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών εργοταξίου» (πλάκες-κράσπεδα 
πεζοδρομίου, πλάκες–κυβόλιθοι, ξυλεία, σιδηρά εξαρτήματα, σίδηρος οπλισμός και πλέγμα, υδραυλικά 
υλικά) (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 159365) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.

14. Έγκριση του αριθμ. 1/2022 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (Δικαιολογητικά 
συμμετοχής-Τεχνική προσφορά-Οικονομική προσφορά), της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση  μηχανημάτων  και οχημάτων για εργασίες 
πυροπροστασίας Δ.Ε. Ιωαννίνων» (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 159915) και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου.

15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σκάφους εκτάκτων αναγκών  για την 
Κοινότητα Νήσου  Ιωαννίνων (ΣΑΕΠ 530 Ηπ. 30.000 € & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ. 35.000 € & δωρεά 5.000 €)», 
συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α. (Κ.Α. 15.7132.001).

16. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια δύο οχημάτων και συνοδευτικού 
εξοπλισμού αλατιέρα – λεπίδα αποχιονισμού) - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 
€ με Φ.Π.Α. (Κ.Α. 64.7132.001).

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
17. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευαστικές παρεμβάσεις για την 

αποκατάσταση της υγιεινής και της ασφάλειας στο χώρο της λαϊκής αγοράς Αγ. Μαρίνας».
18. Έγκριση αναδιάταξης εξοπλισμού που αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στην 

υποδομή των φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου Ιωαννιτών» με Κωδικό ΟΠΣ MIS 5050501.
19. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Βελτίωση – ανακατασκευή 

υποδομών στη Δ.Ε. Ιωαννίνων».
20. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Βελτίωση – ανακατασκευή 

υποδομών στη Δ.Ε. Ανατολής».
21. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου 

για την υποστήριξη στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη μεθοδολογίας και στην συγκρότηση φακέλου 
ωρίμανσης της ολοκληρωμένης ανάπλασης του Πάρκου Πυρσινέλλα».
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22. Εξέταση αιτήματος χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών 
στην περιοχή του Κάστρου».

23. Εξέταση αιτήματος χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Υποδομών 
Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
24. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την 

κατάθεση αίτησης στο Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων  για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας 
αποζημίωσης.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
25. Εξειδίκευση πίστωσης από τον κωδικό Κ.Α. 00.6433.001 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα 

και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» ποσού 3.336,00  € με θέμα: «Ανακήρυξη 
της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και  Οικουμενικού 
Πατριάρχη κκ. Βαρθολομαίου σε επίτιμο δημότη Ιωαννίνων και απονομή του μεταλλίου της πόλης».

26. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στον Δήμο Αγρινίου και στην Αθήνα στις 30-05-2022 και στην Αθήνα 
και στην Πάτρα από τις 05-06-2022 έως τις 07-06-2022.

27. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Βάββα Φωτίου σε Αθήνα 
και Πάτρα στις 03-06-2022. 

         
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ
          ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κοινοποίηση: 
1. Προϊσταμένους Διευθύνσεων του Δήμου

(προκειμένου  να παραστούν  στη συνεδρίαση
για την εισήγηση των θεμάτων αρμοδιότητάς τους)

2. Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Ν.Π.Δ.Δ.
(προκειμένου  να παραστούν  στη συνεδρίαση
για την εισήγηση των θεμάτων αρμοδιότητάς τους)

3. Προέδρους Κοινοτήτων
(προκειμένου  να παραστούν  στη συνεδρίαση
εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν τις Κοινότητές τους)

4. Νομικούς Συμβούλους του Δήμου 
κ.κ. Δημήτριο Κονάκη & Ιωάννη Κάντζιο

5. Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής 
κα Αφροδίτη Βαρέση 
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