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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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: Έγκριση 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών 
Μονάδας Νέων Εργασιών για την εκπόνηση των μελετών του έργου με τίτλο «Επανάχρηση 
Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου».  
Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την με αρ.πρωτ. 8896/13-4-2022 εισήγηση από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα Μελετών & Κατασκευής Έργων, η οποία 
έχει ως ακολούθως: 
 
Με τη σύμβαση «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3»  εκπονούνται οι μελέτες που αποσκοπούν στην  αποκατάσταση του 
υφισταμένου κτηρίου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 3, ιδιοκτησίας του Δήμου Νέας 
Ιωνίας, και τη μετατροπή του σε βρεφονηπιακό σταθμό σύγχρονων προδιαγραφών. Η 
σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση  Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Γεωτεχνικής, 
Ηλεκτρομηχανολογικής και Τοπογραφικής μελέτης.  
Ο προϋπολογισμός του έργου ανήρχετο σε 275.068,10€€, συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός για την ανάληψη του έργου αποσφραγίστηκε την 01.04.2021 και 
κατακυρώθηκε με την υπ΄αρ. 231/29.06.2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου (ΑΔΑ: Ψ1ΦΤΩΚΥ-Ι33), στην ένωση των μελετητικών γραφείων «Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ - ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.». 
Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπεγράφη την 13.10.2021. Η συμβατική αξία του έργου 
ανέρχεται σε 75.706,34€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η συνολική προθεσμία για την 
περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή 
του συμφωνητικού, ενώ ο συνολικός καθαρός χρόνος μελέτης ανέρχεται σε 135 ημέρες. 
 

ΑΔΑ: ΨΑΘΝΩΚΥ-ΖΘΖ



1ος  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  (1ος Α.Π.Ε. & 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. καθώς και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν προκειμένου να 
καθορισθούν τιμές μονάδας νέων εργασιών, απαραίτητων  για την έντεχνη ολοκλήρωση  
του  έργου. 
Eιδικότερα, με  το  1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προτείνονται  οι  κάτωθι επιπλέον εργασίες  χωρίς να 
μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης : 

 Για την εκπόνηση της στατικής μελέτης θα γίνει έλεγχος επάρκειας (αποτίμηση) και 
μελέτη ενίσχυσης, που απαιτούν εκτεταμένες έρευνες για την διαπίστωση των 
μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών ώστε να υπάρξει επαρκής εικόνα για τον 
υφιστάμενο φέροντα οργανισμό της κατασκευής. 

 Για την Γεωτεχνική μελέτη του έργου απαιτείται η εκπόνηση Έκθεσης Αξιολόγησης 
Γεωτεχνικών Ερευνών, που έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση και ερμηνεία των 
στοιχείων της γεωτεχνικής έρευνας με στόχο τον καθορισμό του γεωτεχνικού 
προσομοιώματος στην περιοχή του έργου. 

 Σε ότι αφορά την αρχιτεκτονική μελέτη απαιτείται η μελέτη διαμόρφωσης του 
περιβάλλοντος χώρου. 

 Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας απαιτείται η εκπόνηση μελέτης χρονικού 
προγραμματισμού. 

 
Οι ποσότητες και δαπάνες των νέων εργασιών (η τιμολόγηση των οποίων περιλαμβάνεται 
στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)  δίνονται στο σύνολο τους στον 1ο Σ.Π..  
Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε περιλαμβάνει τις εξής νέες εργασίες: 
 
Οι προτεινόμενες απαιτούμενες εργασίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο 
μελέτης, είναι: 

 Συμπληρωματικές ερευνητικές εργασίες για τον φέροντα οργανισμό 

 Έκθεση παρουσίασης και αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου - 
εργαστηρίου. 

 Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. 

 Μελέτη χρονικού προγραμματισμού. 
Οι προβλεπόμενες νέες εργασίες  έχουν καταστεί  αναγκαίες για την έγκριση της μελέτης 
και την ωρίμανση του έργου και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τον σχεδιασμό της 
διαδικασίας. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Ο 1ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει αύξηση ως προς την συνολική δαπάνη του έργου σε σχέση 
με την σύμβαση. Ειδικότερα όσον αφορά τις μελέτες παρουσιάστηκε αύξηση δαπάνης κατά 
7.583,78€ η οποία καλύπτεται από τα απρόβλεπτα του έργου και αποτυπώνεται στον 
παρακάτω πίνακα. 
 
 ΑΡΧΙΚΗ    ΣΥΜΒΑΣΗ   1ος Α.Π.Ε. 
ΜΕΛΕΤΕΣ   53.090,00€ 60.673,78€ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ      7.963,50€         379,72€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο :     61.053,50€   61.053,50€ 
 
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
Με το υπ΄αρ. 88063/22.02.2022 πρωτόκολλο εξέφρασε θετική γνώμη το Τεχνικό Συμβούλιο 
Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ..Ε.Π.Α.).  
Με το υπ΄ αρ. 1877/08.04.2022 πρωτόκολλο εξέφρασε θετική γνώμη ο φορέας 
χρηματοδότησης, καθώς η μελέτη και η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία 2014-
2020»,  με Κωδικό ΟΠΣ 5021517 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ [ΣΑΕ 
1551, κωδ. εναρίθμου 2018ΣΕ15510094. 
 
Με βάση τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει την έγκριση του 1ου 
Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για την εκπόνηση των μελετών του έργου με τίτλο 
«Επανάχρηση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου». 

ΑΔΑ: ΨΑΘΝΩΚΥ-ΖΘΖ



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. 8896/2022 εισήγηση, 
o τον 1ο Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ(Επί των καταμετρηθέντων) 
(Επί παρόντων  ΟΚΤΩ (8) μελών και υπαρχούσης πραγματικής) 

ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΕΡ 
ΔΥΟ (2) ΚΑΤΑ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καναβός Μιλτιάδης και Τσομπάνογλου 

Φώτιος ) 
ΕΝΑ (1) ΛΕΥΚΟ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανλής Χρήστος) 

 
Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, για την εκπόνηση των μελετών του έργου με 
τίτλο «Επανάχρηση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου». 
 
     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 

 

ΑΔΑ: ΨΑΘΝΩΚΥ-ΖΘΖ
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