
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 631b1c7470128e28a88b4bfd στις 09/09/22 13:59

                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ιωάννινα, 09.09.2022
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 13-09-2022 και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. στην οδό Γ. Μπέγκα στην Κιάφα του Δήμου Ιωαννιτών με τρείς (3) 

στύλους.
2. Ανάθεση της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων Πάρκου 

Πυρσινέλλα Κληροδοτήματος Βασιλείου Πυρσινέλλα».
3. Έγκριση όρων για την εκμίσθωση ακινήτου (οικόπεδο) στην πάροδο την ενωτική των οδών 

Μαυρογιάννη και Παπαθεμιστοκλέους ιδιοκτησίας του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την 
επωνυμία «Κληροδότημα  Σπ. Φιλίππου».

4. Έγκριση του από 26.08.2022 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
(Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά - Οικονομική προσφορά), της Επιτροπής 

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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διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή 
υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας» (α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 169821) και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου του διαγωνισμού.

5. Έγκριση του αριθμ. 3/2022 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
(Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά - Οικονομική προσφορά), της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια  
τσιμέντων και ψυχρής ασφάλτου»  (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 164155) και ανάδειξη οριστικού  
αναδόχου του διαγωνισμού.

6. Έγκριση του αριθμ. 3/2022 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
(Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά - Οικονομική προσφορά), της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια 
πλακών – κυβόλιθων, προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και προμήθεια οικοδομικών υλικών» (Α/Α 
Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 164164) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού.

7. Έγκριση του 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» (Α/Α 
Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 167672) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού.

8. Έγκριση πρακτικών  ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια με 
τίτλο: «Ομάδα 1 – Προμήθεια αναλωσίμων (μελάνες) για τα φωτοτυπικά μηχανήματα,  Ομάδα 2 – 
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων», συνολικού προϋπολογισμού  135.944,92 € 
με Φ.Π.Α. για τα έτη 2022-2024 και  ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9. Εξέταση αιτήματος χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Κατεδάφιση 

ρυμοτομούμενων και άρση επικινδυνότητας επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων».
10. Εξέταση αιτήματος χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση 

υποδομών στην περιοχή του Κάστρου».
11. Εξέταση αιτήματος χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση 

υποδομών σε Σταυράκι – Κάτω Μάρμαρα».
12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή – Βελτίωση οδικού 

δικτύου του Δήμου Ιωαννιτών».
13. Έγκριση όρων δημοπράτησης και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια ανοικτού 

διαγωνισμού της επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίων Αστικής 
Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) - (ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ - 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)».

14. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου 
Αντιστήριξης στην Κοινότητα Βασιλικής».

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού στον οριστικό ανάδοχο του έργου με τίτλο:  «Αναπλάσεις 
αστικών και περιαστικών περιοχών (πάρκο Κατσάρη)»

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
16. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για έξοδα ταφής του Γ. Σ.
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ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
17. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με το 

με αριθμ. πρωτ.  92536/31.8.2022  έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας  για σύνταξη γνωμοδότησης  
περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για οφειλή λόγω 
ρυμοτομίας ιδιοκτησίας   με ΚΑ 101619 στην Βρυσούλα  Ιωαννίνων.

18. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Δικηγόρου Ιωαννίνων κ. Παναγιώτη  Κατσάνου.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
19. Κάλυψη εξόδων στα πλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο: «Καταπολέμηση του 

αντισημιτισμού, της διαστρέβλωσης και την άρνησης του Ολοκαυτώματος στο ψηφιακό πεδίο».
20. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αρλέτου Γεωργίου στην Κοζάνη και στη Θεσσαλονίκη 

από 10-09-2022 έως 13-09-2022.
21. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Βλέτσα Βασιλείου στην Κόρινθο και στις Βρυξέλλες από 

26-0-2022 έως 29-09-2022.
        
        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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