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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ιωάννινα, 25.11.2022
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 29-11-
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. Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2022.
2. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2023.
3. Ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Λογοθεραπεία – εργοθεραπεία σε μαθητή του Δημοτικού Σχολείου 

Μαρμάρων του  Κληροδοτήματος Χαράλαμπου Θώμου» - Διάθεση πίστωσης.
4. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για παραβάσεις ΚΟΚ.
5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακών συσκευών και προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop)».

6. Έγκριση πρακτικού  ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια αναλωσίμων (μελάνες) για τα εκτυπωτικά μηχανήματα» και ανάδειξη οριστικού 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/
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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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 οριστικού  μειοδότη.

8. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Αυτοτελούς Τμήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου.

9. Λήψη απόφασης επί του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης: «Προμήθεια – 
μεταφορά και Τοποθέτηση Στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων των Αστικών συγκοινωνιών 
του Δήμου Ιωαννιτών – (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II).

10. Επιχορήγηση ΕΚΑΒ Ιωαννίνων – Παραρτήματος Ιωαννίνων για άμεσες και απαραίτητες λειτουργικές 
δαπάνες του.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11. Εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ 
του έργου «Αναβάθμιση κεντρικής πλατείας και συντήρηση υποδομών στο Δ.Δ. Μαρμάρων».

12. Εξέταση αιτήματος χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή νέων 
κόμβων σε Σταυράκι και Νεοχωρόπουλο».

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

14. Εξέταση αιτήματος χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οριζόντια – κάθετη 
σήμανση – διαγραμμίσεις οδικού δικτύου».

15. Εξέταση αιτήματος χορήγησης παράτασης ολοκλήρωσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη 
ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των πολιτών στον σχεδιασμό ενσωμάτωσης του ποδηλάτου στην 
καθημερινή ζωή της πόλης».

16. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Τεχνικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής στη Δ.Ε. Μπιζανίου».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

17. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με τον 
εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για οφειλή αποζημίωσης προς τον Δήμο Ιωαννιτών 
λόγω προσκύρωσης έκτασης 22,34 τ.μ. στην ιδιοκτησία με ΚΑ 0133019 στο Ο.Τ. 68 του εγκεκριμένου 
Ρ.Σ. επέκτασης περιοχής Νεοχωρόπουλο  του Δήμου Ιωαννιτών. 

18. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με εξώδικο 
συμβιβασμό και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για οφειλή λόγω ρυμοτομίας. 

19. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με τον 
εξώδικο  συμβιβασμό και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για οφειλή λόγω ρυμοτομίας.

20. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά  άσκηση 
μήνυσης - έγκλησης, αναφορικά με αυθαίρετη υλοτόμηση καλλωπιστικών δέντρων του Δήμου.

21. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά ε την με 
τον εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για οφειλή αποζημίωσης προς τον Δήμο 
Ιωαννιτών λόγω προσκύρωσης έκτασης 214,24 τ.μ.  στην ιδιοκτησία με ΚΑ 0104028 στο ΟΤ 25 του 
εγκεκριμένου Ρ.Σ. επέκτασης οικισμού Καρδαμιτσίων  Δήμου Ιωαννιτών.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

22. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα από 30-11-2022 έως 02-12-2022 και στο Ισραήλ από 
05-12-2022 έως 10-12-2022.
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23. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Βλέτσα Βασιλείου στη Θεσσαλονίκη και στη Βέροια από 02-
12-2022 έως 04-12-2022. 

24. Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας  οικονομικού έτους 2023 Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων.
25. Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο: «Geobservatory of Everyday Life Mobilities (GEO-

DAILYMOB)» στα πλαίσια της πρόσκλησης Driving urban transition, στη θεματική ενότητα: 15-
minutes City Pathway (Πόλη των 15 λεπτών – Αστική κινητικότητα).

26. Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης & 
Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Ευθαλίας  Σούρλα» έτους 
2022 και διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης.

27. Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης & 
Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Γεωργίου Μουλαϊμίδη» 
έτους 2022 και διάθεση πίστωσης.

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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