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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   
Αρ. Πράξης: 131 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 19 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. 
17ηΠρ./17ηΣυν./9187/15-4-2022 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 (Aντιπρόεδρο), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος,  4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό 
μέλος, 5)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 6) Καναβό Μιλτιάδη, τακτικό μέλος, 7)Τσομπάνογλου Φώτιο, 
τακτικό μέλος, 8)Kαρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ., Αλατσίδου Ελένη, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά 
μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 
17ηΠρ./17ηΣυν./9187/15-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 13ου θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανλής 
Χρήστος (Aντιπρόεδρος). 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής. 

 
Ο Πρόεδρος εισάγει το 4ο θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: «Αποδοχή 
Δωρεάς», με τη διαδικασία του κατεπείγοντος , διότι Η έγκριση και η αποδοχή της δωρεάς από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ν. Ιωνίας θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 05/05/2022 
και ακολούθως να αποσταλεί στην Εταιρεία Ecoelastika AE και σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω 
προθεσμίας, το  Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ΣΜΕΑΕ  θα εξαιρεθεί από τα επιλεχθέντα σχολεία και θα 
επιλεγεί άλλο. 
Τη συζήτηση του θέματος ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ αποδέχονται ομόφωνα οι 8 

παρευρισκόμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 9405/19-4-2022 εισήγηση της Τμήμα Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης-Πολιτισμού & Σχολικών Επιτροπών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

          
 Η Eταιρεία ¨ECOELASTIKA Α.Ε¨ είναι ο επίσημος φορέας που έχει εγκριθεί από την Πολιτεία και 
συγκεκριμένα τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) για τη διαχείριση των μεταχειρισμένων 
ελαστικών οχημάτων με σκοπό την διαχείριση των άχρηστων ελαστικών που απορρίπτονται στον 
Ελλαδικό χώρο. 
Στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  η ανωτέρω εταιρεία αποφάσισε να 
υλοποιήσει δωρεές κατασκευής ταπήτων ασφαλείας από ανακυκλωμένο ελαστικό, σε αυλές δημοσίων 
σχολείων και το σύνολο των έργων θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από την εταιρεία αυτή. 
 
Η επιλογή των σχολείων πραγματοποιήθηκε μετά από διαγωνισμό και στις 22/03/2022 διενεργήθηκε  
κλήρωση Από την κλήρωση αναδείχθηκε μεταξύ άλλων τo παρακάτω σχολείο του Δήμου Ν. Ιωνίας : 
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας – ΣΜΕΑΕ - Οδός  Μεσσηνίας 15-Νέα Ιωνία  
Στο παραπάνω σχολείο έχει μεταβεί ήδη, εξουσιοδοτημένος από την εταιρεία πολιτικός μηχανικός για την 
εκτίμηση του χώρου κατασκευής του τάπητα. 
Ο τάπητας ασφαλείας θα κατασκευαστεί σε τμήμα επιφανείας 129,63 τμ της αυλής του σχολείου, όπως 
εμφαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα και θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 
1177:2008, ΕΝ 1176-1:2017 (θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των ορίων αναφορικά με την 
περιεκτικότητα των υλικών σε επικίνδυνες ουσίες κεφ. 4.1.6) και ΕΝ 71-3 καθώς επίσης η συμμόρφωση 
με τον Κανονισμό 1272/2013 της ΕΕ (Τροποποίηση Κανονισμού REACH). Ο  ανάδοχος της 
ECOELASTIKA που θα κατασκευάσει το έργο θα διαθέτει πιστοποίηση εφαρμογής κατά ISO 9001. 
Το Τμήμα Παιδείας του Δήμου μας , μετά το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 6994/24-3-2022 του ειδικού 
Δημοτικού Σχολείου ενδιαφέρθηκε εξ αρχής για την δωρεά και η εταιρεία Ecoelastica AE μας ζήτησε 
σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 9347/19-4-2022 επισυναπτόμενο έγγραφο , να εισηγηθούμε  στην 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να γίνει αποδεκτή η Δωρεά της και να δοθεί έγκριση για την κατασκευή 
τάπητα ασφαλείας σύμφωνα με τα ανωτέρω, με αποκλειστική δαπάνη της Ecoelastika AE. 
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Η έγκριση και η αποδοχή της δωρεάς από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ν. Ιωνίας θα πρέπει να 
γίνει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 05/05/2022 και ακολούθως να αποσταλεί στην Εταιρεία Ecoelastika 
AE. 
Επίσης μέχρι τις 20 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τον Δήμο Ν. Ιωνίας, οι εργασίες που 
συμφωνήθηκαν για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας από τον μηχανικό της ECOELASTIKA, την 
Διευθύντρια του σχολείου κυρία Μαρία Παναγιωτοπούλου και τον μηχανικό του Δήμου Ν. Ιωνίας κύριο 
Βασίλη Θεοφύλακτο, κατά την επίσκεψη στο χώρο του δημοτικού σχολείου, οι οποίες είναι: ¨Κατασκευή 
πλάκας σκυροδέματος και διευθέτηση των όμβριων υδάτων¨. 
Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας, το  Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ΣΜΕΑΕ  θα εξαιρεθεί 
από τα επιλεχθέντα σχολεία και θα επιλεγεί άλλο. 
 
                                    Καλούμε την Οικονομική Επιτροπή: 
 
Να αποδεχθεί την δωρεά της Εταιρείας ECOELASTIKA Α.Ε. και να εγκρίνει την τοποθέτηση τάπητα 
ασφαλείας από ανακυκλωμένο ελαστικό, 129,63 m2  στον αύλειο χώρο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου 
ΣΜΕΑΕ , στην Οδό  Μεσσηνίας 15-Νέα Ιωνία. 
Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

 
 
 

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

 την υπ’αριθμ.9405/2022 εισήγηση, 

 τ το με αριθ. πρωτ. 9347/19-4-2022 επισυναπτόμενο έγγραφο, 

 το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 6994/24-3-2022 του ειδικού Δημοτικού Σχολείου. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΟΚΤΩ (8) μελών και υπαρχούσης πραγματικής) 

 
Αποδέχεται την δωρεά της Εταιρείας ECOELASTIKA Α.Ε. και εγκρίνει την τοποθέτηση τάπητα ασφαλείας 
από ανακυκλωμένο ελαστικό, 129,63 m2  στον αύλειο χώρο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ΣΜΕΑΕ , 
στην Οδό  Μεσσηνίας 15-Νέα Ιωνία. 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                  
                                      
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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