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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ιωάννινα, 04.11.2022
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                                    
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)                                               

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιωαννιτών

        
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ακονίδου Ελένη 1. Βλέτσας Βασίλειος
2. Βάββας Φώτιος 2. Αϊβατίδης Ιωάννης
3. Μάντζιος Στέφανος 3. Τσίμαρης Ιωάννης
4. Παππάς Αριστείδης 4. Λιόντος Ιωάννης 
5. Λώλης Γεώργιος 5. Νάστος Δημήτριος
6. Γιωτίτσας Θωμάς 6. Γκίζας Σπυρίδων
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Κοσμάς Βασίλειος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 1/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησής της σε 
σώμα, την υπ΄ αριθ. 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 08-11-
2022 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με 
τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Διαγραφή οφειλών από ΤΑΠ λόγω λανθασμένων εγγραφών (Μ.Β.).
2. Διαγραφή οφειλών από ΤΑΠ λόγω λανθασμένων εγγραφών (Ν. Β.).
3. Ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Συμπληρωματικοί Ελαιοχρωματισμοί στο γραφείο αδέσποτων και στο 

γραφείο της ΔΗΑΝΕΤΑΙ, επί της οδού Κωλέττη 4Γ-Δ στα Ιωάννινα  του Κληροδοτήματος Ελένης 
Ζωγράφου» - Διάθεση πίστωσης.

4. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με αίτηση  εταιρείας για παράταση 
μίσθωσης του καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Δωδώνης 45-47, στα Ιωάννινα, του 
Κληροδοτήματος Χαράλαμπου Θώμου.

5. Λήψη απόφασης για την επιλογή υποτρόφων εξωτερικού, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από το 
Κληροδότημα « Ελευθερίας Μπάρκα».

6. Έγκριση του από 26.09.2022 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (Δικαιολογητικά 
συμμετοχής-Τεχνική προσφορά-Οικονομική προσφορά), της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

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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του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τεσσάρων (4) 
απορριμματοφόρων», (υποέργο 1) στο πλαίσιο του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020, της Πράξης 
«Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Ιωαννιτών με νέα ενεργειακά αποδοτικά και χαμηλών εκπομπών 
οχήματα» και στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», (κωδικός ΟΠΣ 5050123) (α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 167507) και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου του διαγωνισμού.

7. Έγκριση πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», προϋπολογισμού 67.862,14€ με ΦΠΑ και 
ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

8. Έγκριση πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια αναλωσίμων (μελάνες ) για τα εκτυπωτικά μηχανήματα», προϋπολογισμού 50.499,00€ με 
ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

9. 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 
ΦΠΑ για τα έτη 2022- 2024 και ανάδειξη οριστικού μειοδότη.

10. Έγκριση επέκτασης  δικτύου ηλεκτροφωτισμού από τη  Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
11. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Ασβεστοχωρίου.
12. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Ηλιόκαλης.
13. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Καστρίτσας.
14. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Κατσικάς.
15. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Κόντσικας.
16. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Κοσμηράς.
17. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Μανωλιάσας.
18. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Μπιζανίου.
19. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Σταυρακίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

20. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: 
«Βελτίωση – αναβάθμιση υποδομών κοινοχρήστου χώρου - πίστας ποδηλάτου (PUMP TRACK)».

21. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση παράτασης της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες υποστήριξης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών για την εκπόνηση μελέτης προσβασιμότητας στην ΒΑ ακρόπολη του 
Κάστρου Ιωαννίνων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».

22. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: 
«Προστασία – ανάδειξη και διαμόρφωση σε χώρο δασικής αναψυχής του δασυλλίου Γορίτσας 
(Ζευγάρια)».

23. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: 
«Ανάπλαση πάρκου Κουραμπά – Λακκωμάτων». 

24. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: 
«Αναβάθμιση δικτύου εμπορικών οδών στο Ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων».

25. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάθεση της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Αρχιτεκτονική, 
Στατική και Η/Μ Μελέτη Μεντρεσέ και διαμόρφωσης πρόσβασης ΑμεΑ εντός του κτιρίου»

26. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση – συντήρηση υποδομών 
κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Περιβλέπτου».

27. Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση οδικών και λοιπών 
υποδομών στη Δ.Ε. Μπιζανίου».
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28. Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση οδικού δικτύου και 
κατασκευή λοιπών υποδομών στα Ρ.Σ. Νέας Ζωής – Καρδαμιτσίων – Κάτω Νεοχωρόπουλου – Λόφου 
Βελισσαρίου».

29. Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή του έργου: «Διάνοιξη οδών - διαμορφώσεις κοινοχρήστων 
χώρων στην Κοινότητα Ανατολής».

30. Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την υπηρεσία με τίτλο:  «Παροχή 
υπηρεσιών πληροφόρησης, δράσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο Δήμο 
Ιωαννιτών για τις Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης του Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου 
Ιωαννιτών».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

31. Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με ακρωνύμιο «MARKETS2CLIMATE» στο πλαίσιο του 
προγράμματος Interreg Euro-MED και ειδικότερα της αποστολής για τη φυσική κληρονομιά.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

32. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Κονάκη Δημητρίου σχετικά με την από 
25-10-2022 αίτηση της Κ. Ε. για καταβολή αποζημίωσης για φθορές που υπέστη το με αριθμ. 
κυκλοφορίας ΙΝΕ – 8*** Ι.Χ.Ε αυτοκίνητό της από πτώση σε αυτό κάδου απορριμμάτων την 15-10-2022 
στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου στα Ιωάννινα.

33. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Κονάκη Δημητρίου σχετικά με την από 
21-10-2022 αίτηση του Κ. Π. για καταβολή αποζημίωσης για ζημία στην περίφραξη οικοπέδου του από 
μηχάνημα έργου.

34. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Κάντζιου Ιωάννη, σχετικά με ανάθεση 
σε Δικηγόρο Ιωάννινων (Κληροδότημα Γεροντικού-Κέρκυρα).

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

35. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στο Παρίσι από 22-11-2022 έως 26-11-2022.
36. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Αρλέτου στον Δήμο Τρικκαίων και στον 

Δήμο Λαρισαίων στις 03-11-2022.
37. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιωαννίνων στη πρόταση “DEMETRA”, η οποία υπεβλήθη στο πλαίσιο 

της 2ης πρόσκληση του προγράμματος Interreg Euro – MED το οποίο συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

38. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο 
Περάματος Ιωαννίνων».

39. Έγκριση δέσμευσης ποσού για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης της υπαλλήλου της ΔΕΠΕΙ Β.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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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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