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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ιωάννινα, 19-08-2022
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 23-08-2022 και ώρα 13:30, 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 22-08-2022. 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2022.
3. Έγκριση του από 17.08.2022 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, της 

επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: 
«Αντικατάσταση Δημοτικών Οχημάτων με νέα Ενεργειακά Αποδοτικά και Χαμηλών Εκπομπών Οχήματα», 
(υποέργο 2) στο πλαίσιο του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με Κωδικό ΟΠΣ: 5050123 (α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
157406) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού.

4. Έγκριση του από 16.08.2022 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, 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 οριστικού αναδόχου του 
διαγωνισμού.

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 του από 16.08.2022 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, 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 
οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού.

6.  Έγκριση του από 16.08.2022 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, 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) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου 
του διαγωνισμού.

7. Εκ νέου έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης του ανοικτού, άνω των ορίων, 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασική Υλικής Συνδρομής» (ΤΕΒΑ ΙΙ) 
της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5029542 και τίτλο: "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019’’ στην 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020, συνολικού 
προϋπολογισμού 811.795,76 € με Φ.Π.Α., κατόπιν υποδείξεων της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος. 

8. Έγκριση του από 18-08-2022 πρακτικού διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 
με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΕΣΕΚΚ) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», με αριθμό διαγωνισμού 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 163979 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

9. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση τεχνικών 
προσφορών και άνοιγμα οικονομικών), για την εργασία με τίτλο: «Συλλογή ογκωδών αστικών 
απορριμμάτων»,  και  ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης για την διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής 
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
αδρανών υλικών».

11. Έγκριση του αριθμ. 2/2022 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (Δικαιολογητικά 
συμμετοχής-Τεχνική προσφορά-Οικονομική προσφορά), της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών δημοτικού φωτισμού» συνολικού 
προϋπολογισμού 64.999,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 167672) και 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.

12. Έγκριση του από στις 19-08-2022 πρακτικού ελέγχου προσκόμισης εγγύησης συμμετοχής των 
συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια αθλητικών  υποδομών (μπασκέτες, ταμπλό κ.λ.π.) των σχολικών γυμναστήριων» συνολικού 
προϋπολογισμού 49.999,28€  με το Φ.Π.Α.  (α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 164158).

13. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Δαφνούλας.
14. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Ηλιόκαλης.
15. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Ιωαννίνων.
16. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Κατσικά.
17. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Μαρμάρων.
18. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Μπάφρας.
19. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Νεοκαισάρειας.
20. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Νήσου.
21. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Πλατανιάς.
22. Έγκριση μετατοπίσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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23. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αναβάθμιση κοινόχρηστου 
χώρου στην περιοχή Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος και Αγίας Αικατερίνης».

24. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και του  1ου  ΠΚΤΜΝΕ έργου: «Βελτίωση-Αναβάθμιση 
κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ιωαννιτών».

25. Εξέλιξη εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση υποδομών στη Δ.Ε. Νήσου».
26. Έγκριση του 1ου  Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναβάθμιση υποδομών στη Δ.Ε. 

Νήσου».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

27. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης: «Έξοδα κηδείας απόρων 
δημοτών». 

28. Έγκριση μετακίνησης μελών ομάδας έργου που συγκροτήθηκε από τον Δήμαρχο Ιωαννιτών για το 
πρόγραμμα EPIC στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας σχετικής με το έργο τους.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

29. Έγκριση υποβολής αιτήματος και αποδοχής επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων 
ηλικίας 55-67 ετών. 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

30. Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2022 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
Επωνυμία «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας» Δήμου Ιωαννιτών.

31. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) Δήμου Ιωαννιτών».

32. Εξέταση αίτησης θεραπείας του κ. Κουφούλη Χρήστου κατά της 646/2022 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής.

        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 
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κα Αφροδίτη Βαρέση
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