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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση, της 
Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω 
της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19. 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
31ηΠρ./31ηΣυν./17589/23-7-2021 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου.  
        Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με μόνιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. Χατζησαββίδη 
Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 441/20987/8-9-2020 απόφαση Δημάρχου, 2) Κανλή 
Χρήστο,(Αντιπρόεδρο), 3) Σακκαλόγλου Αγγελική τακτικό μέλος,  4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 
5)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 6)Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, 7) Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 8) 
Τσουκαλά Παναγιώτη, τακτικό μέλος. 
 Δε συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος,  τακτικό μέλος, παρά το γεγονός ότι 
κλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 31ηΠρ./31ηΣυν./17589/23-7-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου. 

Με την λήξη του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κανλής 

Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), ο οποίος κατά την έναρξη της συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης αποχώρησε. 

Κατά την έναρξη της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο  δημοτικός 

σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης, τακτικό μέλος. 

Με πρόταση του προέδρου την οποία αποδέχτηκαν κατά πλειοψηφία(κατά ο  δημοτικός σύμβουλος κ. 

Τσομπάνογλου Φώτιος και παρών ο  δημοτικός σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης), συζητήθηκε ως 

2ο  θέμα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ το 12ο θέμα της πρόσκλησης. 
 Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 

             
Ο Πρόεδρος εισάγει το -1ο θέμα- της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής: Έγκριση μελέτης του έργου 
«Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου & 7ου βρεφονηπιακών σταθμών Ν. Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου 
θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017». 
Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 17347/21-7-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών-Τμήμα Μελετών & Κατασκευής Έργων στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

Η πρώτη παιδική ηλικία αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία οικοδομείται η ανθρώπινη κοινωνία. Οι 
Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί είναι μονάδες αγωγής και διαπαιδαγώγησης για παιδιά βρεφικής και 
προσχολικής ηλικίας. Ο σκοπός των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών είναι κοινωνικός και 
ψυχοπαιδαγωγικός. 

Η ίδρυση βρεφονηπιακών/παιδικών σταθμών θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αγωγής και 
φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας και προκύπτει από την αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων 
μητέρων, την αλλαγή του ρόλου της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία καθώς και από μεταβολές στη δομή της 
οικογένειας. 

Οι αρμοδιότητες των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς περιλαμβάνουν την αγωγή, την πρόληψη 
και την προστασία των παιδιών από κινδύνους καθώς και την εξασφάλιση σωστής ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης 
των βρεφών και των νηπίων. Για την επίτευξη των παραπάνω βασικό ρόλο παίζουν και οι λειτουργικές 
δυνατότητες του κάθε σταθμού. 

Η παρούσα μελέτη (06/21) αφορά στην προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών 
και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου 
αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017. Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 31630/28.06.2018 
πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αίτησης επιχορήγησης των Δήμων και Νομικών 
Προσώπων για την προσαρμογή, θα πραγματοποιηθούν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.  

 
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι: 
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 Αναδιοργανώσεις w.c.με τις απαιτούμενες υδραυλικές εργασίες 

 Διαρρυθμίσεις αιθουσών με τις απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εργασίες 

 Επισκευές βινυλικών δαπέδων  

 Ανακαινίσεις χρωματισμών 

 Κατασκευή υπόβασης από οπλισμένο σκυρόδεμα για την τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας 
και σύνθετου οργάνου παιδικής χαράς 

 Μετατροπή μεταλλικής πέργκολας σε ανοιγοκλειόμενη 
 

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στη 1η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 
έτους 2021 με την υπ’ αρ. 27/16.03.2021 Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ρ5ΑΩΚΥ-0ΟΡ), με 
τίτλο: «Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου & 7ου βρεφονηπιακών σταθμών Ν. Ιωνίας στις προδιαγραφές 
του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017», συνολικού προϋπολογισμού 
369.472,93€ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών, γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους, 
δαπάνης αναθεωρήσεων  και  ΦΠΑ 24%, υπό τον K.A.  30.7331.0055. Το ποσό των 200.000,00€ προέρχεται 
από χρηματοδότηση του ΠΔΕ του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΑΔΑ:64ΒΟ465ΧΘ7-Ψ7Υ), ενώ το υπόλοιπο ποσό από 
ιδίους πόρους του Δήμου. 

  
Με βάση τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει: 
 

1. την αναγκαιότητα του έργου «Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου & 7ου βρεφονηπιακών σταθμών Ν. 
Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το Π.Δ. 
99/2017» και την έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού 369.472,93€ συμπεριλαμβανομένων 
απροβλέπτων δαπανών, γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους, δαπάνης αναθεωρήσεων  και  
ΦΠΑ 24%, υπό τον K.A.  30.7331.0055 του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021.  

2. τη δημοπράτηση του έργου κατόπιν δημοσίου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία ανάθεσης με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με 
τον Ν.4412/2008 και τις σχετικές τροποποιητικές και συμπληρωματικές διατάξεις, υπό την επίβλεψη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.  

 
Τέλος ο Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει. 
 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 

 τις διατάξεις Ν. 4412/2016,  

 την με αρ. πρωτ.17347/2021 εισήγηση, 

 την με αρ.πρωτ. 17141/2021 μελέτη. 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(Επί των καταμετρηθέντων)  
Επί παρόντων  ΕΠΤΑ (7) μελών- με ψήφους ΕΞΙ (6) ΥΠΕΡ  

 
ΕΝΑ (1) ΠΑΡΩΝ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσομπάνογλου Φώτιος ) 

 
1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα του έργου «Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου & 7ου βρεφονηπιακών 

σταθμών Ν. Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με 
το Π.Δ. 99/2017» . 
 

2. Εγκρίνει τη μελέτη του έργου «Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου & 7ου βρεφονηπιακών σταθμών 
Ν. Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το Π.Δ. 
99/2017», προϋπολογισμού 369.472,93€ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών, γενικών 
εξόδων και εργολαβικού οφέλους, δαπάνης αναθεωρήσεων και  ΦΠΑ 24%, υπό τον K.A.  30.7331.0055  
Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021.  
 

ΑΔΑ: ΨΕΕΒΩΚΥ-6ΕΞ



 
  

  

 

 
3. Τη δημοπράτηση του έργου κατόπιν δημοσίου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία ανάθεσης με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με 
τον Ν.4412/2016 και τις σχετικές τροποποιητικές και συμπληρωματικές διατάξεις, υπό την επίβλεψη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.  
 Έγινε,  αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                                                                  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

 

ΑΔΑ: ΨΕΕΒΩΚΥ-6ΕΞ


		2021-07-28T10:10:10+0300
	Athens




