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ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
Αρ. Πράξης: 232 

 
 

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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά: Έγκριση 
επικαιροποιημένης  Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου:  "Ανάπλαση οικοδομικού τετραγώνου 
150 και κατασκευή υπόγειου  σταθμού αυτοκίνητων  και κοπή δέντρων". 
Ακολούθως, ο  Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 14026/9-6-2022 εισήγηση της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Με το αρ. πρ. 155/03-05-2022 απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή  ενέκρινε την 
επανασυνταχθείσα Στατική Μελέτη του ανωτέρω έργου. Μια από τις παραμέτρους που 
επέβαλαν την τροποποίηση των Στατικών και συγκεκριμένα η απόσταση που επέβαλε η 
ΔΕΠΑ μεταξύ της εκσκαφής και των εγκαταστάσεων της, είχε σαν αποτέλεσμα να 
τροποποιηθεί ο σχεδιασμός της πρώτης στάθμης του υπογείου, με υποχώρηση του μετώπου 
του κτιρίου επί της οδού Γυμνασίου, στην ενδεδειγμένη απόσταση από τις εγκαταστάσεις του 
φυσικού αεριού. Η μετατόπιση της πλευράς, τροποποιεί το εγκεκριμένο περίγραμμα του 
κτιρίου όπως αυτό εμφανίζεται στην 76/2016 οικοδομική άδεια, ως εκ τούτου η αρχιτεκτονική 
μελέτη, που για τις λοιπές τροποποιήσεις των στατικών δεν θα εμφάνιζε καμία 
διαφοροποίηση, υπό τα συγκεκριμένα δεδομένα χρήζει επικαιροποίησης.  
Διευκρινίζουμε  ότι η συγκεκριμένη αλλαγή είναι σημειακή, τοπικής σημασίας, δεν επηρεάζει 
στο ελάχιστο την αρχιτεκτονική επίλυση του σταθμού αυτοκινήτων καθώς και του 
υπερκείμενου χώρου αναψυχής και  στο σύνολό της παραμένει ίδια με την εγκριθείσα.  Η  
επικαιροποιημένη αρχιτεκτονική μελέτη αφού πρώτα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή,  
θα  διαβιβαστεί στη Περιφέρεια  Αττικής προκειμένου να συνεχιστούν οι διαδικασίες. 

Με βάση τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει, την έγκριση 
της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου:  "Ανάπλαση οικοδομικού τετραγώνου 150 και 
κατασκευή υπόγειου  σταθμού αυτοκίνητων και κοπή δέντρων". 
 Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές 
καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  
  

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
1. Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο 

ΑΔΑ: Ψ70ΟΩΚΥ-Τ0Υ



 2

2. Αφού έλαβε υπόψη της: 
 Την υπ’ αριθμ. 14026/2022 εισήγηση, 
 Την μελέτη, 
 Την 155/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  

 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

Εγκρίνει την αρχιτεκτονική μελέτη του έργου:  "Ανάπλαση οικοδομικού τετραγώνου 
150 και κατασκευή υπόγειου  σταθμού αυτοκίνητων και κοπή δέντρων". 
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 

ΑΔΑ: Ψ70ΟΩΚΥ-Τ0Υ


		2022-06-15T11:39:58+0300
	Athens




