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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                            

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 48ο πρακτικό  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με 
τίτλο «Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη Μεντρεσέ και διαμόρφωσης πρόσβασης ΑμεΑ εντός 
κτιρίου»» 

Αριθμός Απόφασης: 1221/2022 
Στα Ιωάννινα, σήμερα την 13-12-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών σε, διά ζώσης, τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 134418/09-12-2022 
πρόσκληση του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρλέτου, 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), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα εκτός της ημερήσιας 
διάταξης. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρλέτος Γεώργιος διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του 
νόμου απαιτούμενη συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων για τη λήψη αποφάσεων, διότι σε σύνολο 
εννέα (9) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν παρόντα δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) μέλη, ήτοι: 

 
 Παρόντες Απόντες 

1. Αρλέτος Γεώργιος 1. Ζούμπας Στέφανος 

2. Ακονίδου Ελένη  
3. Βάββας Φώτιος  
4. Μάντζιος Στέφανος  
5. Παππάς Αριστείδης  
6. Λώλης Γεώργιος  
7. Γιωτίτσας Θωμάς  
8. Κοσμάς Βασίλειος  

 
Πριν τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος, επέστρεψε το μέλος της Επιτροπής κ. Παππάς 

Αριστείδης. 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Αϊβατίδης Ιωάννης, 

χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η υπάλληλος 

Βαρέση Αφροδίτη. 
  

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρλέτος Γεώργιος, στο ανωτέρω θέμα εκτός της 
ημερήσιας διάταξης, του οποίου η συζήτηση αποφασίστηκε με τη συναίνεση όλων των μελών, έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
 
Με την απόφαση Ο.Ε. με αριθμό 1095/2022 εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης της μελέτης: 
«Αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ μελέτη Μεντρεσέ και διαμόρφωση πρόσβασης ΑμεΑ».  

ΑΔΑ: ΨΙΜΘΩΕΩ-ΣΧΕ
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Με την με α.π. 124993/18.11.2022 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011627516) και με την προκήρυξη με 
ΑΔΑ: ΩΣΣ4ΩΕΩ-ΒΛ0 (ΑΔΑΜ: 22PROC011627438) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
ήταν η 13.12.2022 και ώρα 14:00. 
Ο εν λόγω διαγωνισμός είχε λάβει συστημικό αριθμό 194325 στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ. 
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώθηκε από δύο ενδιαφερόμενους για την αδυναμία υποβολής των 
προσφορών τους μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και την ταυτόχρονη ενημέρωση του ΕΣΗΔΗΣ για το 
πρόβλημα. 
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινώνησε με το ΕΣΗΔΗΣ και διαπιστώθηκε από κοινού το συστημικό σφάλμα 
του διαγωνισμού με αριθμό 194325. 
Για την επίλυση του θέματος προτάθηκε η μεταφορά του διαγωνισμού στο νέο συστημικό αριθμό 
194611. 
Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε : 
1. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο: 

«Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη Μεντρεσέ και διαμόρφωσης πρόσβασης ΑμεΑ εντός 
κτιρίου» για την 29.12.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 και την αντίστοιχη μετάθεση της 
ημερομηνίας αποσφράγισης για την 10.01.2023 και ώρα 10:00 για την επιλογή του αναδόχου  
ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη Μεντρεσέ και 
διαμόρφωσης πρόσβασης ΑμεΑ εντός κτιρίου». 

2. Τη μεταφορά του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 194325 στον συστημικό αριθμό 194611. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή επί των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
4. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2022 
5. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο: 

«Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη Μεντρεσέ και διαμόρφωσης πρόσβασης ΑμεΑ εντός 
κτιρίου» για την 29.12.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 και την αντίστοιχη μετάθεση της 
ημερομηνίας αποσφράγισης για την 10.01.2023 και ώρα 10:00 για την επιλογή του αναδόχου 
ανάθεσης της ανωτέρω μελέτης. 

2. Τη μεταφορά του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 194325 στον συστημικό αριθμό 194611. 

------ 
Kατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας κατ’ άρθρο 
227 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μέσα σε προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης 
θεραπείας. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1221/2022. 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

(Ακολουθούν υπογραφές) 
Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 
ΑΡΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΨΙΜΘΩΕΩ-ΣΧΕ
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