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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
Αρ. Πράξης: 231 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 & ώρα 13:30 πραγματοποιήθηκε Τακτική 
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 29ηΠρ./29ηΣυν./14144/10-6-2022 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)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος,  3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, 
τακτικό μέλος, 4)Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό μέλος,  5) Kαρβουνιάρη Αντώνιο, 
αναπληρωματικό μέλος,6)Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος (Aντιπρόεδρος), Αλατσίδου 
Ελένη, Xατζή Ελένη, Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος, Κατιμερτζόγλου 
Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την 
υπ’ αριθμ. 29ηΠρ./29ηΣυν./14144/10-6-2022 πρόσκληση του Προέδρου. 
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 οριστικής 
παραλαβής των μελετών του έργου με τίτλο «Επανάχρηση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην 
οδό Αγ. Κωνσταντίνου». 
Ακολούθως, ο  Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 14047/10-6-2022 εισήγηση της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκειμένου να ανταποκριθεί στις επιτακτικές ανάγκες στέγασης 
παιδιών βρεφικής και νηπιακής ηλικίας του Δήμου Ν. Ιωνίας προορίζει το διώροφο κτίριο επί 
της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 3 στην επανάχρησή του ως βρεφονηπιακό σταθμό.  
Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την 03/2020 μελέτη, με τίτλο «Επανάχρηση Βρεφονηπιακού 
Σταθμού στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου», προϋπολογισμού 275.068,10€ 
(συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων εργασιών, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%), η οποία 
αφορά στην εκπόνηση μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών κ.λ.π.) για 
την επανάχρηση του κτιρίου με χρηματοδότηση από ΕΠΑνΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΟΠΣ 
5021517). 
Με την υπ’ αρ. 24210/13.10.2021 σύμβαση η ένωση των μελετητικών γραφείων «Χ. 
ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ» και «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ανέλαβαν την 
εκπόνηση της οριστικής και της μελέτης εφαρμογής του έργου, καθώς και τη σύνταξη των 
τευχών δημοπράτησης,  με συμβατική αξία 61.053,50€ πλέον Φ.Π.Α.. 
Με το υπ’ αρ. 1211/18.01.2022 πρωτόκολλο οι μελετητές υπέβαλαν την οριστική μελέτη, η 
οποία εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και περιλαμβάνει αναλυτικά: 

1. σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, 
2. γεωτεχνική έρευνα και μελέτη 
3. αρχιτεκτονική μελέτη,  
4. στατική μελέτη και  
5. ηλεκτρομηχανολογική μελέτη.  

Εν συνεχεία, τα ανωτέρω, εγκρίθηκαν αρμοδίως από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αρ. 
71/2022 Απόφαση.   
Ακολούθως, με την υπ΄αρ. 5702/10.03.2022 αίτηση κατατέθηκαν η μελέτη εφαρμογής, τα 
τεύχη δημοπράτησης και τα ΣΑΥ, ΦΑΥ. 
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Επιπρόσθετα, εκδόθηκε η υπ΄αρ, 410915/2022 (ΑΔΑ: ΨΚ4Μ46Ψ842-Ρ9Ω) οικοδομική άδεια, 
ενώ την 05.04.2022 υπογράφηκε η βεβαίωση περαίωσης των μελετών από την Τεχνική 
Υπηρεσία. 
Τέλος, βάσει των παρ. 3 και 4 του άρθρου 189 του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/ 08.08.2016) που αναφέρουν τα παρακάτω : 
«…3.  Η  έγκριση  ενδιάµεσων  σταδίων  µελετών  αποτελεί  και  προσωρινή  παραλαβή.  Η 
οριστική  παραλαβή  των  µελετών  πραγµατοποιείται  µε  απόφαση  της  Προϊσταµένης 
Αρχής, µετά την έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύµβαση, σταδίου της µελέτης και την έκδοση 
βεβαίωσης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύµβασης. 
4. Η προθεσµία συντέλεσης της παραλαβής της µελέτης είναι τρεις (3) µήνες από την έγκριση  
πλήρων  των  µελετών  που  προβλέπονται  από  τη  σύµβαση.…..» 
 
καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την έγκριση της οριστικής παραλαβής των 
μελετών του έργου «Επανάχρηση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγ. 
Κωνσταντίνου» . 
 Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές 
καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  
  

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

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

 Την υπ’ αριθμ. 14047/2022 εισήγηση, 
 Την οικοδομική άδεια, 
 Την 71/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  

 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Επί παρόντων  ΕΞΙ (6) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 
 

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή των μελετών του έργου «Επανάχρηση Βρεφονηπιακού 
Σταθμού στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου» . 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                  
                                      
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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