Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρ. Πράξης: 323

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.09.15 10:02:19
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Β5ΕΩΚΥ-ΧΓ0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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. 39ηΠρ./39ηΣυν./21443/10-9-2021 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του
Προέδρου.
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ.
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021
απόφαση Δημάρχου, 2) Κανλή Χρήστο,(Αντιπρόεδρο), 3) Σακκαλόγλου Αγγελική τακτικό
μέλος, 4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5) Αναμουρλόγλου Χρήστο τακτικό
μέλος, 6)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 7) Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, 8)Χατζή
Ελένη, τακτικό μέλος, 9) Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό μέλος.
Δε συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης τακτικό μέλος, παρά
το γεγονός ότι κλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ.
39ηΠρ./39ηΣυν./21443/10-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου.
Κατά την έναρξη συζήτησης του 2ου θέματος προσήλθε ο κ. Σπηλιωτόπουλος
Βασίλειος, τακτικό μέλος και αποχώρησε ο κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος,
αναπληρωματικό μέλος του.
Κατά την έναρξη συζήτησης του 5ου θέματος αποχώρησε ο κ. Κανλής
Χρήστος,(Αντιπρόεδρος) και στο 6ο θέμα αποχώρησε ο κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος
τακτικό μέλος .
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος εισάγει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: Έγκριση Α΄
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και Α΄ Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακoς Εργασιών του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και
εγκαταστάσεων έτους 2021».
Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την με αρ.πρωτ. 21313/9-9-2021 εισήγηση από
τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως:
Η κατά την διεξαγωγή ενός έργου προκύπτουσα ανάγκη εκτελέσεως νέων εργασιών
θεραπεύεται δια της συντάξεως Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών (ΑΠΕ) μετά
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), ο οποίος,
εγκρινόμενος υπό της Προϊσταμένης Αρχής, επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών αυτών
εις βάρος του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών του έργου.
Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση πληροφορούμε περί του εν θέματι έργου και
των υπό έγκριση Α΄ ΠΚΤΜΝΕ και Α΄ ΑΠΕ αυτού.

ΑΔΑ: 6Β5ΕΩΚΥ-ΧΓ0
Βάσει Ν. 4412/2016, άρθρο 156, παρ. 7, «Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη
αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση
για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική
πληροφορία». Εν προκειμένω, θέση Προϊσταμένης Αρχής επέχει η Οικονομική Επιτροπή
(Π.Δ. 171/1987, άρθρο 3, παρ. 5, και Ν. 3852/2010, άρθρο 72, ως έχει μετά την
τροποποίησή του δι’ άρθρου 40 Ν. 4735/2020, κατά το οποίο - παρ. 1, περ. στ΄, υποπερ. ii
- η Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει για . . . Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού
αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, .
. .»).
Δια της παρούσης προτείνομε την έγκριση του Α΄ ΠΚΤΜΝΕ και του Α΄ ΑΠΕ.
Τέλος, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο
2.



o

Αφού έλαβε υπόψη της:
την με αρ. πρωτ. 21313/2021 εισήγηση,
το Α΄ Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών
Την αιτιολογική έκθεση,
τον Α΄ ΑΠΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(Επί παρόντων OKTΩ (8) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)
Εγκρίνει το Α΄ Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και τον Α΄
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών
ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2021».
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.
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Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά
Νέα Ιωνία αυθημερόν
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
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