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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ιωάννινα, 15.07.2022
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, την υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησής της σε Σώμα, την 

υπ΄ αριθμ. 375/2022 (αρ. πρωτ. 39167/02-06-2022) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το άρθρο 78 

του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022), σας καλούμε να συμμετέχετε σε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19.07.2022 και ώρα 13:00, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που 

ακολουθεί.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση αποφάσεων που ελήφθησαν στη διά περιφοράς συνεδρίαση της 12-07-2022.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2022.

3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπόλογου Αθανασίου Χρήστου του Ηλία.

4.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  που αφορά δαπάνη για 

εργασίες απεντόμωσης χώρων στο αρχοντικό του Κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα.

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/
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5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  που αφορά δαπάνη για 

εργασίες επιδιόρθωσης και συντήρησης κουρτινών στο αρχοντικό του Κληροδοτήματος Ισμήνης 

Τζαβέλλα.

6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την γενική υπηρεσία με τίτλο : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» διάρκειας δυο ετών, συνολικού προϋπολογισμού 59.978,60 € με  Φ.Π.Α. (Κ.Α. 

10.6117.203).

7. Έγκριση του από 20.06.2022 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-Τεχνική προσφορά-Οικονομική προσφορά), της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή κάδων απορριμμάτων» (α/α Συστήματος 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 161743) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών , όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων   για την προμήθεια με τίτλο: Ομάδα 1  Προμήθεια 

Ανατυπώσεων προϋπολογισμού 43.998,92  και Ομάδα 2  Προμήθεια Εκτυπώσεων εκδόσεων 

βιβλιοδετήσεων και σφραγίδων προϋπολογισμού 102.889,00 για τα έτη 2022-2024.

9. 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: «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου (2022-2023)» 

(α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 163725) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.

10. Έγκριση του από 30.06.2022 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-Τεχνική προσφορά-Οικονομική προσφορά), της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση μεταφορικών μέσων (πλύσιμο 

- γρασάρισμα)» (α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 162972) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του 

διαγωνισμού.

11. Έγκριση του από 01.07.2022 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, της επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση 

μεταφορικών μέσων (πλύσιμο γρασάρισμα & επισκευές ελαστικών)» - Τμήμα 2 Επισκευή ελαστικών 

μεταφορικών μέσων - 2022-2023 (α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 156696) 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αναβάθμιση κοινοχρήστων 

χώρων Πολεοδομικής Ενότητας Καρδαμιτσίων» .
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13. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή έργων 

υποδομής σε περιοχές επέκτασης της Δ.Ε. Ιωαννίνων (2020)»

14. Έγκριση πρακτικού ελέγχου αιτιολόγησης της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα: «ΤΡΙΠΥΛΟΣ 

ΑΤΕΒΕ» που αφορά το έργο: «Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου».

15. Χορήγηση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Διαμορφώσεις - πεζοδρομήσεις στην 

περιοχή Σιαράβα».

16. Υποβολή πρότασης  με τίτλο: «Παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο 

Δήμου Ιωαννιτών» για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα 

βελτίωσης οδικής ασφάλειας» και έγκριση τεχνικής μελέτης.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

17. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την από  8-6-

2022 αίτηση για καταβολή αποζημίωσης  της Α. Α. για αναφερόμενη καταστροφή κουκούλας αυτοκινήτου 

από αδέσποτα σκυλιά στις 8-6-2022 επί της οδού Εφύρας 28 στα Ιωάννινα.

18. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ή 

μη έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ 

αριθμ. 686/2020 απόφασης του B’ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

19. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ή 

μη έγκλησης εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά αγνώστων, αναφορικά με την υπόθεση βανδαλισμών σε 

υπηρεσιακά οχήματα του Δήμου Ιωαννιτών.

20. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την αίτηση 

εξωδικαστικού συμβιβασμού – άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 76/2013 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων.

21. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την από 23-

6-2022 αίτηση του κ. Χ. Κ. για την καταβολή αποζημίωσης για την πρόσκληση βλαβών στο με αρ. κυκλ. ΝΖΚ 

4*** ΙΧ όχημα, στην οδό Μαβίλη στον Κατσικά Ιωαννίνων.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

22. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την οικονομική υποστήριξη των Δήμων της Ελλάδος 

στο πλαίσιο της προετοιμασίας του φακέλου υποψηφιότητας των πόλεων για την αποστολή «100 κλιματικά 

ουδέτερες και έξυπνεςπόλεις έως το 2030» από το ΥΠ.ΕΝ. στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική 

Αναζωογόνηση και Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
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«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2022, σύμφωνα με τον αριθμό απόφασης 240.3.2/2022 του 

ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.

23. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  του Σπηλαίου Περάματος.

24. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου από 24-07-2022 έως 26-07-2022.

25. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Πήχα Ευαγγέλου στον Δήμο Αρταίων και στην Αθήνα από 25-07-

2022 έως 27-07-2022.

        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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