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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
     Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 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. 16ηΠρ./16ηΣυν./8460/8-4-2022 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) 
Καναβό Μιλτιάδη τακτικό μέλος, 7)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 8)Γρίβα Ελένη, 
αναπληρωματικό μέλος, 9)Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ., Χατζή Ελένη, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, 
τακτικά μέλη,  παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ, 
16ηΠρ./16ηΣυν./8460/8-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Κανλής 
Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), και κατά  την έναρξη συζήτησης του 4ου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος) και 
Τσουκαλάς Παναγιώτης αναπληρωματικό 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: Εγκριση 3ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου«Παρεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας», αρχικού προϋπολογισμού  
766.000,00 € προ ΦΠΑ. 
Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την με αρ.πρωτ. 8448/8-4-2022 εισήγηση από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως: 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
 

Για το έργο του θέματος συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία η υπ’ αρ. 6/2020 
μελέτη,  προϋπολογισμού μελέτης 766.000 € πλέον  Φ.Π.Α. 24%.  

Το έργο, εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ε.Π. «Αττική 2014- 2020 με 
την υπ’ αρ. 2224/24.07.2020 Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» με κωδικό MIS 5063850. 

Η διακήρυξη του διαγωνισμού δημοπράτησης καταρτίσθηκε με την υπ’ αρ. 
305/20.10.2020 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής. 

Με την υπ’ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 175083 προσφορά της εργοληπτικής επιχειρήσεως 
ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ, κατά τον υπ’ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 93623 διενεργηθέντα ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό, προσφέρθηκε μέση έκπτωση 34,30 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης 
και, μετά την με αρ. πρωτ. 3000/2021 θετική γνώμη από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας 
Αττικής για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης, με κωδικό ΟΠΣ 5063850 
καθώς και την υπ’ αριθμό 208/1.6.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, 
με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός και ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου η 
εργοληπτική επιχείρηση ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ, υπεγράφη το υπ’ αρ. πρωτ. 24.090 / 
12.10.2021 Συμφωνητικό με την προαναφερθείσα  εργοληπτική επιχείρηση ΕΥΔΟΞΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ, με ΑΦΜ 800611102 και έδρα τα Βριλήσσια, Λ. Πεντέλης 39Α  με συμβατικό 
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ποσόν πλέον ΦΠΑ 24%. 
 

1ος  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
 
 Με την υπ’ αρ. 4/25.01.2022 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν : 
α)  Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Α.Π.Ε) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών 
Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ)  με υπέρβαση 14,98% της αρχικής συμβατικής 
δαπάνης, ήτοι από 504.351,49€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) σε νέα συμβατική δαπάνη 
579.228,81€ πλέον Φ.Π.Α. 
β)  Η σύναψη  Συμπληρωματικής Σύμβασης  Εργασιών (ΣΣΕ) του έργου, συνολικού ποσού 
579.228,81€ πλέον Φ.Π.Α 24%. 

Ο ως άνω 1ος Α.Π.Ε., το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και η σύναψη  Συμπληρωματικής Σύμβασης  
Εργασιών (ΣΣΕ) του έργου με υπέρβαση 14,98% της αρχικής συμβατικής δαπάνης 
εγκρίθηκαν με το υπ’ αρ. 1002550 /14.12.2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δημοσίων Εργων της Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ), στην 23η συνεδρίαση του στις 
08.12.2021. 
 

2ος  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
 

Με την υπ’ αρ. 45/22.02.2022 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Α.Π.Ε)  με τον οποίο τακτοποιούνται ορισμένες αυξομειώσεις 
ποσοτήτων τόσο συμβατικών εργασιών όσο και νέων τιμών, καθώς και των εργασιών που 
περιλαμβάνονται στην 1η Σ.Σ.Ε. οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ορθή εκτέλεση του 
έργου.  
 Η κάλυψη των κονδυλίων για τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών 
εργασιών και των εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε., πραγματοποιείται από τη διάθεση μέρους της 
δαπάνης των απροβλέπτων και την απορρόφηση των επί έλλατον κονδυλίων, και 
εμφαίνεται στον συνημμένο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, στη στήλη «Προτεινόμενες 
Εργασίες παρόντα ΑΠΕ».  

Με 2ο Α.Π.Ε. δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των 
κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του 
έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της 
αρχικής σύμβασης και ούτε  θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
 

3ος  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
 
Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται προκειμένου να 

τακτοποιήσει ορισμένες αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και νέων τιμών 
καθώς και των εργασιών που περιλαμβάνονται στην 1η Σ.Σ.Ε. οι οποίες κρίνονται 
απαραίτητες για την ορθή εκτέλεση του έργου.  
 Η κάλυψη των κονδυλίων για τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών 
εργασιών και των εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε., πραγματοποιείται από τη διάθεση μέρους της 
δαπάνης των απροβλέπτων και την απορρόφηση των επί έλλατον κονδυλίων, και 
εμφαίνετε στον συνημμένο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, στη στήλη «Προτεινόμενες 
Εργασίες παρόντα ΑΠΕ».  

 
Με τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε. δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια 

των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του 
έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της 
αρχικής σύμβασης και ούτε  θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
  

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), συντάχθηκε 
προκειμένου να συμπεριλάβει την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων 
εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την επιμέτρηση αυτών. 
 
Γ . Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλλατον ποσοτήτων 
 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Οι ποσότητες ορισμένων άρθρων έχουν αυξηθεί , ύστερα από ακριβέστερες επιμετρήσεις 
κατά την κατασκευή του έργου. 
 
ΔΙΚΤΥΑ 
Οι ποσότητες ορισμένων άρθρων έχουν αυξηθεί και ορισμένες έχουν μειωθεί, ύστερα από 
ακριβέστερες επιμετρήσεις κατά την κατασκευή του έργου. 
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Δ . Συμπερασματικά 

 
Επειδή  οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών του παρόντος 3ου ΑΠΕ :  

• δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 
2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής 
σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και  
 
• η σχετική δαπάνη δεν υπερβαίνει ούτε το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης 
ομάδας εργασιών του έργου και ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής 
σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες).  
 
• δεν μειώνουν το φυσικό αντικείμενο. 
 

Για την κάλυψη του κονδυλίου που προκύπτουν, έγινε ανάλωση τμήματος του 
ποσού των απροβλέπτων και διαχείριση των επί έλλατον κονδυλίων. 
 

Με τον 3ο Α.Π.Ε., η συμβατική δαπάνη εργασιών είναι σε ισοζύγιο με αυτήν της 
αρχικής σύμβασης και παραμένει στο ποσό των 504.351,49€ (πλέον ΦΠΑ), και η δαπάνη 
της 1ης Σ.Σ.Ε. είναι 74.877,32€ (πλέον ΦΠΑ), με υπέρβαση 14,98% της συμβατικής 
δαπάνης, ήτοι συνολικά 579.228,81€. 
 
  Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε να εγκρίνετε τον  3ου Ανακεφαλαιωτικό  
Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), συνολικής συμβατικής δαπάνης 579.228,81€ (πλέον ΦΠΑ). 
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. 8448/2022 εισήγηση, 
o τον 3ο ΑΠΕ. 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Επί παρόντων  OKTΩ (8) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 
 

 Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), του έργου «Παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας», συνολικής 
συμβατικής δαπάνης 579.228,81€ (πλέον ΦΠΑ). 

 
     Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 

ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

   
Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 

Νέα Ιωνία αυθημερόν 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                                                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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