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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ιωάννινα, 30.03.2023
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. Βάββας Φώτιος 1. Αϊβατίδης Ιωάννης
2. Μάντζιος Στέφανος 2. Τσίμαρης Ιωάννης
3. Βλέτσας Βασίλειος 3. Λιόντος Ιωάννης
4. Παππάς Αριστείδης 4. Νάστος Δημήτριος
5. Λώλης Γεώργιος 5. Γκίζας Σπυρίδων
6. Γιωτίτσας Θωμάς 
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Κοσμάς Βασίλειος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, την 
υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής και  
τις υπ’ αριθ. πρωτ. 29669/21-03-2023 και 31442/23-03-2023 αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου 
και μελών της Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, σας καλούμε να συμμετέχετε σε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη  Δευτέρα 03.04.2023 και 
ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής σε Σώμα.
2. Έγκριση αποφάσεων που ελήφθησαν στη διά περιφοράς συνεδρίαση της 29.03.2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  που αφορούν δαπάνες 

κοινοχρήστων λογαριασμών γραφείων, οικιών και καταστημάτων καθώς και λοιπές δαπάνες 
λογαριασμών κοινής ωφέλειας (Ύδρευση, ΔΕΗ κ.λ.π.) Κληροδοτήματος  Ελένης Ζωγράφου.

4. Διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 που αφορά οφειλή από μετακίνηση για υποθέσεις 
του Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου.

5. Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου Κληροδοτημάτων κ. Σιορόκα Νικολάου από την Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου για τη διεκπεραίωση των οικονομικών - τραπεζικών συναλλαγών των Κληροδοτημάτων του 
Δήμου Ιωαννιτών.

6. Διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 που αφορά οφειλή από την εργασία με τίτλο 
«Οφειλή από εργασίες αποπεράτωσης καταστήματος στην οδό Κάνιγγος 1ΒΓ στα Ιωάννινα του 
Κληροδοτήματος Αλεξάνδρας – Ελένης Γκαστή.
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7. Διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 που αφορά οφειλή από την εργασία με τίτλο 
«Εργασίες τακτοποίησης αυθαιρεσιών του ακινήτου στην οδό Κάνιγγος 1Δ του Κληροδοτήματος 
Αλεξάνδρας – Ελένης Γκαστή.

8. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2023 για τη χορήγηση των 
οικονομικών βοηθημάτων-ενισχύσεων του Κληροδοτήματος Αγλαΐας Χαραλάμπους, ετών 2020-2021.

9. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  που αφορούν δαπάνες 
κοινοχρήστων λογαριασμών γραφείων, οικιών και καταστημάτων, καθώς και λοιπές δαπάνες 
λογαριασμών κοινής ωφέλειας (Ύδρευση, ΔΕΗ κ.λ.π.) Κληροδοτήματος  Αγλαΐας Χαραλάμπους.

10. Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων σε διαμέρισμα 
(Δ3) που βρίσκεται επί της οδού Ακαδημίας (12) στα Ιωάννινα Κληροδοτήματος Αγλαΐας 
Χαραλάμπους» - Διάθεση πίστωσης.

11. Ανάθεση της προμήθειας/εργασίας με τίτλο «Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων και 
μπαλκονόπορτων με αντίστοιχα αλουμινίου σε διαμέρισμα Δ3 που βρίσκεται επί της οδού Ακαδημίας 
(12) στα Ιωάννινα Κληροδοτήματος Αγλαΐας Χαραλάμπους» - Διάθεση πίστωσης.

12. Ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «Επισκευή στέγης και καθαρισμός υδρορροών στο κτίριο του 
Αρχοντικού Ισμήνης Τζαβέλλα του Κληροδοτήματος Τζαβέλλα» - Διάθεση πίστωσης.

13. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ζωοτροφών», συνολικού 
προϋπολογισμού 131.199,14 € με το Φ.Π.Α. (Κ.Α. 70.02.6699.003).

14. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την γενική υπηρεσία «Στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
(σκύλων και γάτων)».

15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων απορριμματοδεκτών» 
συνολικού προϋπολογισμού 39.990,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

16. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την σύναψη 
συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών – αναλωσίμων υλικών και παροχή 
υπηρεσιών για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Ιωαννιτών διάρκειας 36 μηνών», συνολικού 
προϋπολογισμού 1.428.502,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (1.152.017,74 € χωρίς Φ.Π.Α.).

17. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Πιλοτικές 
Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για τον Δήμο Ιωαννιτών», με αριθμό διαγωνισμού συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 100485.

18. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
οχημάτων – μηχανημάτων έργου και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ)», προϋπολογισμού 589.000,00€.

19. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια με τίτλο: «Λοιπές παροχές 
σε είδος – προμήθεια γάλακτος» για το προσωπικό του Δήμου Ιωαννιτών και των νομικών του 
προσώπων.

20. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την υπηρεσία με 
τίτλο: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης παιδικών χαρών».  

21. Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 
σχολικών μονάδων, στις οποίες θα διεξαχθεί ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 
2Γ/2022).

22. Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2023.
23. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Λυκοτόπι» 

Λιγγιάδων για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.
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24. Καθορισμός τιμήματος ανταλλάγματος για την μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης 
αιγιαλού σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ για τα έτη 2023, 2024 και 
2025.

25. Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2023 για Κοινότητες Δήμου Ιωαννιτών.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
26. Καθορισμός τιμής μονάδας και προϋπολογισμός αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεως ακινήτου 

στην Κοινότητα Νεοχωρόπουλου, που απαιτείται για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή νέων 
κόμβων σε Σταυράκι και Νεοχωρόπουλο».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
27. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την 

ανάθεση σε Δικηγόρο Αθηνών να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας  κατά την 
δικάσιμο της 30ης-05-2023.

28. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την 
άσκηση ή μη αίτησης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης στο Τριμελές Εφετείο 
Ιωαννίνων.

29. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την 
έκδοση της με αρ. 36/2023 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, επί της από 6-3-2023 
αίτησης του Ι. Τ.

30. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την από 
1-2-2023 αίτηση του Ι. Ι.  για καταβολή αποζημίωσης για πτώση σε λακκούβα την 27-1-2023 επί του 
κυκλικού κόμβου Βογιάννου-Κενάν Μεσαρέ  Ιωάννινα.

31. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την από 
1-2-2023 αίτηση του E. T. για καταβολή αποζημίωσης για πτώση σε λακκούβα την 7-2-2023, με το 
αριθμ. κυκλ. ΙΝΤ 8075 ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της συζύγου του Δ. Τ. επί της 4ης παρόδου Ε-Ο 
Ιωαννίνων – Άρτας στα  Ιωάννινα.

32. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την από 
3-2-2023   αίτηση της Α. Κ.  για καταβολή αποζημίωσης για πτώση σε λακκούβα την 29-1-2023 επί της 
οδού Καπετάν Κλειδή στα  Ιωάννινα.

33. Αποδοχή γνωμοδότησης  του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την από 
22-2-2023   αίτηση του Π. Κ.  για καταβολή αποζημίωσης για πτώση σε λακκούβα την 30-1-2023, με το 
αριθμ. κυκλ. ΑΤΕ 3038 ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του επί της οδού Μπιζανίου  στα  Ιωάννινα.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

34. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια: «Διαχείριση βιοαποβλήτων στον Δήμο 
Ιωαννιτών», Υποέργο 5: «Προμήθεια κάδων για τη διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Ιωαννιτών, 
Τμήματα Β και Γ».

35. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια: «Διαχείριση βιοαποβλήτων στον Δήμο 
Ιωαννιτών», Υποέργο 6: «Προμήθεια οχημάτων για τη διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Ιωαννιτών, 
Τμήμα Α».

36. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια: «Διαχείριση βιοαποβλήτων στον Δήμο 
Ιωαννιτών», Υποέργο 7: «Προμήθεια οχημάτων για τη διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Ιωαννιτών, 
Τμήμα Β».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
37. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες.
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ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 
38. Έγκριση μετακίνησης του Αϊβατίδη Ιωάννη, Αντιδημάρχου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Επιχειρηματικότητας, στο SAVIGNANO SUL RUBICONE της Ιταλίας, στο πλαίσιο του έργου «FUTURE» 
στο πρόγραμμα  EUROPE FOR CITIZENS.

39. Έγκριση μετακίνησης του Αριστείδη Παππά, Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Συντήρησης Έργων, 
Πρασίνου, Παιδικών Χαρών και Δ.Ε Μπιζανίου και Αναπληρωτή Αντιδημάρχου Παιδείας, στο 
SAVIGNANO SUL RUBICONE της Ιταλίας, στο πλαίσιο του έργου «FUTURE» στο πρόγραμμα  EUROPE 
FOR CITIZENS.

40. Έγκριση μετακίνησης της Αικατερίνης Πιάνου, αναπληρώτριας προϊσταμένης Διεύθυνσης Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης, Ισότητας και Πολιτισμού και του Ιωάννη Μάντζιου μέλους της ομάδας έργου, στο 
SAVIGNANO SUL RUBICONE της Ιταλίας, στο πλαίσιο του έργου «FUTURE» στο πρόγραμμα  EUROPE 
FOR CITIZENS.

41. Έγκριση μετακίνησης των Πρεσβευτών Νέων Ελευθερίου Καραγιάννη και Ζωής Μαντζούρη, στο 
SAVIGNANO SUL RUBICONE της Ιταλίας, στο πλαίσιο του έργου «FUTURE» στο πρόγραμμα  EUROPE 
FOR CITIZENS.

42. Εξέταση αίτησης θεραπείας κ. Θ. Ρ. του Ιωάννη κατά της υπ΄ αριθ. 88/2023 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής.

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.
3. Προέδρους Κοινοτήτων
4. Νομικούς Συμβούλους του Δήμου 

κ.κ. Δημήτριο Κονάκη & Ιωάννη Κάντζιο
5. Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής 

κα Αφροδίτη Βαρέση
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