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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ      
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το πρακτικό με αρικ.15/2020   

υνεδρίαςθσ (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 
         

ΘΕΜΑ : «υηιτθςθ επί αιτιματοσ τθσ ΠΕΔΜΕΔΕ προκειμζνου ο Διμοσ Ιωαννιτϊν 
να μεριμνιςει για τθ χοριγθςθ παρατάςεων ςε όλεσ τισ προκεςμίεσ που 
προβλζπονται από το νομικό πλαίςιο ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμόςιων ζργων 
για όςο διάςτθμα επικρατοφν οι ζκτακτεσ ςυνκικεσ λόγω τθσ πανδθμίασ COVID-
19». 
 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 313/2020 

 
         Στα Ιωάννινα, ςιμερα τθν 05-05-2020, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00 ςυνιλκε θ 
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ (με 
τθλεδιάςκεψθ) ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ. πρωτ.22393/2184/30-04-2020 
πρόςκλθςθ του Πρόεδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Αρλζτου Γεωργίου 
λαμβάνοντασ υπόψθ τα λθφκζντα μζτρα για τθν αποφυγι τθσ διάδοςθσ του 
Κορονοϊοφ (covid -19), ςφμφωνα με τθ διαδικαςία των διατάξεων τθσ παρ.1 του 
άρκρου 10 τθσ ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεφχοσ A’) κακϊσ και τθσ υπϋαρικμ. 
18318/13-3-2020 εγκφκλιου του υπ. Εςωτερικϊν (άρκρο 67, παρ.5.1 και 167, παρ.1,2 
του Ν.3852/2010) με τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ και τθ διαδικαςία που 
περιγράφονται ςτθν παραπάνω ζγγραφθ πρόςκλθςθ του. 
        Ο Πρόεδροσ τθσ Ο.Ε. κ. Αρλζτοσ Γεϊργιοσ διαπίςτωςε ότι υπάρχει θ εκ του 
νόμου απαιτοφμενθ ςυμμετοχι των 2/3 των Δθμοτικϊν Συμβοφλων για τθ λιψθ 
απόφαςθσ με τθλεδιάςκεψθ (Άρκρο 184 παρ. 1 του 4683/2019) διότι ςε ςφνολο (9) 
τακτικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ διλωςαν παρόντα ςτθν τθλεδιάςκεψθ 
(9) μζλθ, ιτοι:  
 
           Παρόντεσ                                                  Απόντεσ    
1. Αρλζτοσ Γεϊργιοσ      
2. Ακονίδου Ελζνθ 
3. Σιορόκασ Νικόλαοσ      
4. Βάββασ Φϊτιοσ 
5. Μάντηιοσ Στζφανοσ 
6. Λυκογιϊργοσ Ιωάννθσ 
7. Κοςμάσ Βαςίλειοσ 
8. Γιωτίτςασ Θωμάσ 
9. Χρυςοςτόμου Ευκφμιοσ  
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    Στθ ςυνεδρίαςθ με τθλεδιάςκεψθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθν τιρθςθ των 
πρακτικϊν ανζλαβε ο υπάλλθλοσ του Διμου Βαςίλθσ Σκαμνζλοσ. 
     Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Αρλζτοσ Γεϊργιοσ, ειςθγοφμενοσ 
το ανωτζρω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, ζκεςε υπόψθ τθσ επιτροπισ 
θλεκτρονικά (με e-mail) γραπτό αίτθμα τθσ ΠΕΔΜΕΔΕ, το οποίο ζχει ωσ εξισ: 
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 Η Οικονομικι Επιτροπι επί των ανωτζρω και λαμβάνοντασ υπόψθ :  
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006.  
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 . 
3. Τισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'). 
4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν.4623/2019. 
5. Τθν παρ.1 του άρκρου 10 τθσ ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεφχοσ A’). 
6. Τθν υπ’ αρικμ. 18318/13-3-2020 εγκφκλιο του Υπ. Εςωτερικϊν. 
7. Το άρκρο 67, παρ.5.1 και 167, παρ.1,2 του Ν.3852/2010. 
8. Το αίτθμα τθσ ΠΕΔΜΕΔΕ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Λαμβάνοντασ υπόψθ το αίτθμα τθσ ΠΕΔΜΕΔΕ, δίνει κατεφκυνςθ προσ όλεσ 
τισ υπθρεςίεσ του Διμου να μεριμνιςουν για τθ χοριγθςθ παρατάςεων ςε όλεσ τισ 
προκεςμίεσ που προβλζπονται από το νομικό πλαίςιο ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ 
δθμόςιων ζργων για όςο διάςτθμα επικρατοφν οι ζκτακτεσ ςυνκικεσ τθσ πανδθμίασ 
COVID-19. 

--- 
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) μζςα ςε προθεςμία δεκαπζντε (15) ημερών από την 
επίδοςη τησ απόφαςησ καθώσ και δυνατότητα άςκηςησ αίτηςησ θεραπείασ. 

 
Η  παροφςα απόφαςθ  ζλαβε αφξοντα  αρικμό 313/2020. 

 
Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ 

 
Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΣΡΟΠΗ  
(Ακολουκοφν  υπογραφζσ) 

 
       Ακριβζσ   Απόςπαςμα 
               Ο  Πρόεδροσ 
  τθσ  Οικονομικισ  Επιτροπισ 
 
 
           Γεϊργιοσ Αρλζτοσ 
       Α Ν Σ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο  
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