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Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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. 43ηΠρ./43ηΣυν./23259/1-10-2021 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) Σακκαλόγλου Αγγελική τακτικό μέλος,  3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, 
τακτικό μέλος, 4)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 5) Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος, 
6)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 7) Τσουκαλά Παναγιώτη, τακτικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), 
Αναμουρλόγλου Χρήστος,  παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την 
υπ’ αριθμ. 43ηΠρ./43ηΣυν./23259/1-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 2ου θέματος προσήλθε ο κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης, 
τακτικό μέλος, ο οποίος και αποχώρησε κατά την έναρξη συζήτησης του 10ου 
θέματος.  
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 2ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών & του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση 
σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου  Νέας Ιωνίας έτους 2019-2020» και σύναψη 
συμπληρωματικής συμβάσεως. 
     Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την με αρ.πρωτ. 23041/30-9-2021 εισήγηση από 
τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως: 
 
Η κατά την διεξαγωγή ενός έργου προκύπτουσα ανάγκη αυξομειώσεως συμβατικών 
εργασιών και εκτελέσεως νέων εργασιών θεραπεύεται κατ’ αρχάς δια της συντάξεως 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών (ΑΠΕ) μετά Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών 
Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), ο οποίος, εγκρινόμενος υπό της Προϊσταμένης 
Αρχής, τροποποιεί τον προϋπολογισμό του έργου, ήτοι την διάθεση της δαπάνης του έργου 
σε επί μέρους εργασίες. 
 Eν ανάγκη εκτελέσεως εργασιών πέρα της συμβατικής αξίας του έργου, 
επιτρέπεται, βάσει άρθρου 156 Ν.4412/16, η σύναψη συμπληρωματικής συμβάσεως για 
την εκτέλεσή τους, εφ’ όσον  αυτές κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων 
περιστάσεων και η αξία αυτής είναι κατώτερη του 50% της αξίας της αρχικής συμβάσεως.  
 Προκειμένου να υπογραφή η συμπληρωματική σύμβαση, απαιτείται γνώμη του 
οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, εν προκειμένω του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
Περιφερείας Αττικής. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για 
τον ανάδοχο του έργου. Η συμπληρωματική σύμβαση πρέπει να συνοδεύεται υπό ΑΠΕ 
καταγράφοντος τις προβλεπόμενες εργασίες της αρχικής και της συμπληρωματικής 
συμβάσεως, τις τιμές μονάδος και τις ποσότητες αυτών και τις αντίστοιχες δαπάνες. 
Περαιτέρω, κατά παρ. 7 του εν λόγω άρθρου, «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 
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πληροφορία». Θέση Προϊσταμένης Αρχής επέχει εν προκειμένω η Οικονομική Επιτροπή 
(Π.Δ. 171/1987, άρθρο 3, παρ. 5, και Ν. 3852/2010, άρθρο 72, παρ. 1, περ. η΄, ως 
ετροποποιήθη δι’ άρθρου 10, παρ. 9α, Ν. 4625/19, κατά το οποίο η Οικονομική Επιτροπή 
«Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία»). 
 Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση πληροφορούμε περί του έργου, του 2ου ΑΠΕ, 
του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης συμπληρωματικής συμβάσεως,  
 Η από 09.08.2021 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων Περιφερείας Αττικής περί συνάψεως συμπληρωματικής συμβάσεως επισυνάπτεται. 
 Η πίστωση του έργου επαρκεί για την δαπάνη της συμπληρωματικής συμβάσεως 
ύψους 39.715,26 €. 
 Δια της παρούσης προτείνομε την έγκριση του συνημμένου 2ου ΑΠΕ & του 2ου 
ΠΚΤΜΝΕ  του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου  Νέας 
Ιωνίας έτους 2019-2020» και   σύναψη συμπληρωματικής συμβάσεως.  
Τέλος, ο  Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 

 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 

2. Αφού έλαβε υπόψη της: 

 την με αρ. πρωτ. 23041/2021 εισήγηση, 

 το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών 

 Την αιτιολογική έκθεση, 
o τον 2ο ΑΠΕ. 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (Επί των καταμετρηθέντων) 

(Επί παρόντων  ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 
ΕΞΙ (6) ΥΠΕΡ  

ΕΝΑ (1) ΛΕΥΚΟ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης) 
 
Εγκρίνει το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), τον 
2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου:«Συντήρηση σχολικών κτιρίων και 
αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2019-2020» και τη σύναψη συμπληρωματικής 
συμβάσεως.  
     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 
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