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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
Αρ. Πράξης: 14                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
     Νέα Ιωνία, σήμερα TΡΙΤΗ 25 IANOYAΡΙΟΥ  2022 & 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. 3ηΠρ./3ηΣυν./1563/21-1-2022 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)Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος  6)Χατζή 
Ελένη, τακτικό μέλος,  7)Καναβό Μιλτιάδη, τακτικό μέλος, 8)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό 
μέλος, 9)Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος,  ο 
οποίος αναπληρώθηκε από τον κ. Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 16ου θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανλής 
Χρήστος. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 
     Ο Πρόεδρος εισάγει το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά: Εγκριση 
πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου   «Αντιστήριξη  πρανών στον αύλειο χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου». 
Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 1446/20-1-2022 εισήγηση της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

Βάσει Ν. 4412/2016, άρθρο 170, οι «επιτροπές παραλαβής των έργων ορίζονται από την 
Οικονομική Επιτροπή αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώσει την 
περαίωση του έργου και τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης στην Προϊσταμένη Αρχή και 
ζητήσει την παραλαβή του». Εν προκειμένω, Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική 
Υπηρεσία (Π.Δ. 171/1987, άρθρο 3, παρ. 4α) και Προϊσταμένη Αρχή είναι η  Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου. 
 Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναφέρουμε την περάτωση του έργου «Αντιστήριξη 
πρανών στον αύλειο χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου», (αρχικού) προϋπολογισμού 
137.000,07€, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).  
 Ανάδοχος του έργου ανεδείχθη ο κ. ΚΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Αρχ. Μηχανικός ΕΔΕ,  
ενώ επιβλέπουσα μηχανικός ορίσθηκε η κα Κονσόλογλου Ελισάβετ, Πολιτικός  Μηχανικός 
ΠΕ, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας.  
 Η τελική συμβατική δαπάνη του έργου, μετά την έκπτωση και τη σύναψη 
Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσοστού 14,68% της αρχικής, ανήλθε στο ποσόν των προς 
83.611,16€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).  
 Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα (στις 12.4.2019) και η τελική επιμέτρηση του έργου 
συντάχθηκε ομοίως εμπρόθεσμα. 
 Η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου διέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 170 του Νόμου 4412/2016. Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δεν υπερβαίνει το 1.000.000€,  η επιτροπή αποτελείται 
από  τρεις  υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ  Μηχανικών ή  κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών με τον 
πρόεδρο της επιτροπής να είναι υποχρεωτικά από έτερο όμορο Δήμο. 
 Περαιτέρω, βάσει νομοθεσίας, οι τρεις υπάλληλοι επιλέγονται με κλήρωση 
διενεργούμενη υπό την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 
του Ν. 4024/2011, με τρόπο ώστε να πληρούνται οι όροι της  νομοθεσίας. 
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 Η κλήρωση των τριών υπαλλήλων μελών της επιτροπής διενεργήθηκε την 
12.01.2022, ακολουθώντας την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 απόφαση 
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) για την 
προβλεπόμενη διαδικασία. 
 Κληρώθηκαν : η κα Παπαδοπούλου Γεωργία (Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας) ως πρόεδρος  με αναπληρώτριά της την κ  Μαγλαρά Σταματία  (Δήμος 
Ηρακλείου) και ως μέλη ο κος Μανής Παναγιώτης  (Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας) 
και η κα Παπαδοπούλου Αννα (Δήμος Νέας Ιωνίας) με αναπληρωτές τους κκ.  Καρλή 
Νικόλαο (Δήμος Νέας Ιωνίας)  και Παπαθανασίου Αθανάσιο (Δήμος Ηρακλείου). 
  Κατόπιν των ανωτέρω, 

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι 
 να εγκρίνετε το συνημμένο πρακτικό της διενεργηθείσης κλήρωσης των δημοτικών 
υπαλλήλων και να προβείτε στη συγκρότηση της  εν λόγω επιτροπής. 
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος  καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο. 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 

 την υπ’ αριθμ. 1446/2022 εισήγηση, 
 το από 12/1/2022 Πρακτικό κλήρωσης υπαλλήλων ως μελών της 

Επιτροπής. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΕΝΝΕΑ (9) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)  

1. Εγκρίνει το από 12/1/2022 πρακτικό κληρώσεως υπαλλήλων, ως μελών της Επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου   «Αντιστήριξη  πρανών στον αύλειο 
χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου». 

 
2. Συγκροτεί την Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου   «Αντιστήριξη  

πρανών στον αύλειο χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου», όπως αναφέρεται στο από 
12/1/2022 πρακτικό: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Παπαδοπούλου Γεωργία (Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας)  
Μανής Παναγιώτης  (Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας)  
Παπαδοπούλου Αννα (Δήμος Νέας Ιωνίας) 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Μαγλαρά Σταματία  (Δήμος Ηρακλείου) (πρόεδρος) 
Παπαθανασίου Αθανάσιο (Δήμος Ηρακλείου) 
Καρλή Νικόλαο (Δήμος Νέας Ιωνίας) 
 Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

          
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
                                                  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

                                                     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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