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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ιωάννινα, 16.09.2022
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 20-09-2022 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 ηλεκτροφωτισμού από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
2. Έγκριση πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων: «Προμήθεια δύο 

οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού αλατιέρα – λεπίδα αποχιονισμού - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και 
ανάδειξη οριστικού μειοδότη.

3. 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.

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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4. Έγκριση του από 15-09-2022 πρακτικού αποσφράγισης φακέλου και ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση κερκίδων για το γήπεδο 
Κατσικά» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού.

5. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (Δικαιολογητικά συμμετοχής-
Τεχνική προσφορά-Οικονομική προσφορά), της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με «Προμήθεια αθλητικών υποδομών (μπασκέτες, ταμπλό, 
κ.λ.π.) των σχολικών γυμναστηρίων» (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 164158) και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.

6. Έγκριση του από 08-09-2022 πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
υπηρεσία με τίτλο: «Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Ιωαννιτών», με 
αριθμό διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 100485.
 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο: 

«Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου στις Σχολικές Μονάδες του 
Δήμου Ιωαννιτών» λόγω προηγούμενου άγονου αποτελέσματος του διαγωνισμού.

8. Έγκριση μελέτης, κατασκευής και έγκριση όρων  δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση – 
συντήρηση υποδομών – κοινοχρήστων χώρων Κ. Περιβλέπτου».          

9. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση – συντήρηση υποδομών – 
κοινοχρήστων χώρων Κ. Περιβλέπτου».          

10. Εξέταση αιτήματος χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οριζόντια – 
κάθετη σήμανση – διαγραμμίσεις οδικού δικτύου».

11. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  εργασιών του έργου: 
«Αναβάθμιση υποδομών στην περιοχή του Κάστρου».

12. Έγκριση μελέτης, κατασκευής και έγκριση όρων Δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση βατότητας 
δημοτικών οδών».   

13. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση βατότητας δημοτικών οδών».       
14. Έγκριση μελέτης, κατασκευής και έγκριση όρων  δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση 

προσβασιμότητας – πεζοδρομίων Δήμου Ιωαννιτών».          
15. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας – πεζοδρομίων 

Δήμου Ιωαννιτών».          
16. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης έργου με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης  χώρου 

στον κόμβο Δώδεκα Αποστόλων», εκτιμώμενης δαπάνης 5.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%), και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.

17. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: 
«Αναβάθμιση δικτύου εμπορικών οδών στο Ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων».

18. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση παράτασης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στέγης του 
Τζαμιού Ασλάν Πασά». 

19. Έγκριση μελέτης, κατασκευής και έγκριση όρων  δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – 
ανακατασκευή της στέγης, του WC και του περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Σχολείου 
Ανατολικής».  
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20. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – ανακατασκευή της στέγης, του WC 
και του περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Σχολείου Ανατολικής».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
21. Καθορισμός βαθμού για την εγκριθείσα θέση πρόσληψης στο Δήμο Ιωαννιτών ΠΕ Δικηγόρου με  

σχέση έμμισθης εντολής. 

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
22. Αποδοχή γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου σχετικά με την  

άσκηση προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006) κατά 
της υπ. αριθμ. πρωτ. 100680/06-09-22 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας.

23. Αποδοχή γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου σχετικά με παροχή 
νομικής υποστήριξης σε ποινική υπόθεση πρώην Αντιδημάρχου  του Δήμου Ιωαννιτών.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
24. Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού και Προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου του 

2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής 
(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) Δήμου Ιωαννιτών» με την Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του 
Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών.

25. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και ΣΥΔΛΙ.
        

        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


		2022-09-16T15:10:52+0300




