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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
Αρ. Πράξης: 345                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
     Νέα Ιωνία, σήμερα TΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε 
Τακτική Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα 
τηλεδιάσκεψης - χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr). 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 45ηΠρ./45ηΣυν./22625/16-9-2022 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου.  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
1)Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 518/22043/9-9-2022 
απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, 
τακτικό μέλος, 4) Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος, 5) Καναβό Μιλτιάδη, τακτικό μέλος 
6)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος και 7) Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος),  Χατζή Ελένη, 
Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και 
εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ,  υπ’ αριθμ, 45ηΠρ./45ηΣυν./22625/16-9-2022 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 πρακτικού 
κληρώσεως και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές 
Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες για το έργο «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και 
άλλες εφαρμογές Α.Π.Ε.»». 
Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 22574/16-9-2022 εισήγηση της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 
Η συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του εν θέματι έργου διέπεται υπό του άρθρου 170, 
παρ. 3, του Ν. 4412/2016, ως είχε κατά την δημοσίευση της διακηρύξεως του έργου στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), ήτοι προ της 
τροποποιήσεώς του δι’ άρθρου 84 Ν. 4782/2021· οι παλαιότερες σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987, ως είχον τροποποιηθή δι’ άρθρου 61 Ν. 4257/2014, έχουν 
καταργηθή δι’ άρθρου 377, παρ. 1, περ. 67, του Ν. 4412/2016. Κατά το εν λόγω λοιπόν 
άρθρον 170 Ν. 4412/2016, ως είχε κατά την δημοσίευση της διακηρύξεως του έργου, «η 
προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και την υποβολή ή σύνταξη της 
τελικής επιμέτρησης. Η επιτροπή είναι τριμελής, . . . Στην επιτροπή παραλαβής των έργων 
τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. . . . Τα 
μέλη της επιτροπής είναι τεχνικοί υπάλληλοι που έχουν αντίστοιχη εμπειρία και ικανότητα και 
επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως υποχρεωτικά, . . .». Βάσει άρθρου 3 Π.Δ. 171/1987, θέση 
μεν Διευθυνούσης Υπηρεσίας επέχει η Τεχνική Υπηρεσία (παρ. 4α), θέση δε Προϊσταμένης 
Αρχής επέχει το Δημοτικό συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή, αναλόγως των ορισμών του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος (παρ. 5), ήδη δε του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), όστις ρυθμίζει τις αρμοδιότητες των οργάνων του Δήμου και, κατ’ άρθρον 285 
αυτού, καταργεί τις αντίθετες προς αυτόν διατάξεις. Κατ’ άρθρον λοιπόν 72, παρ. 1, περ. στ΄, 
Ν. 3852/2010, ως έχει μετά την τροποποίησή του δι’ άρθρου 40, Ν. 4735/2020, η Οικονομική 
Επιτροπή «Αποφασίζει για . . . ii. Tην τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, . . .», όπερ, 
δοθέντος ότι, κατ’ άρθρον 2, παρ. 2, περ. 3, Ν.4412/2016, «ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η 
αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την 
κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα 
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τροποποίησης των όρων της σύμβασης», σημαίνει ότι θέση Προϊσταμένης Αρχής επέχει η 
καθ’ υμάς Επιτροπή. 
 Συμφώνως προς τα ανωτέρω, σας αναφέρομε την περάτωση του έργου 
«Συμπληρωματικές Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες για το έργο «Γεωθερμικό Σύστημα 
Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές Α.Π.Ε.»», υπ’ αρ. μελέτης 2/2017, προϋπολογισμού 
180.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και την σύνταξη της τελικής αυτού 
επιμετρήσεως. Η αρχική συμβατική δαπάνη του έργου ήτο 84.773,48 €, η δε δαπάνη της 
συμπληρωματικής συμβάσεως αυτού ήτο 12.711,74 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εις τα 
εν λόγω ποσά. Ανάδοχος του έργου υπήρξε η επιχείρηση Ιτόπουλος Χρήστος και ΣΙΑ Ε.Ε., 
ενώ επιβλέπων μηχανικός ήταν ο κος Χουτζούμης Γεώργιος, ηλεκτρολόγος μηχανικός ΠΕ του 
Δήμου. Η μεν βεβαίωση περατώσεως εργασιών φέρει ημερομηνία 10.8.2020, η δε τελική 
επιμέτρηση 9.10.2020. 
 Κατά τα ανωτέρω, την 14.9.2022 διενηργήθη κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 
26 του Ν. 4024/2011 και την υπό της υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 
αποφάσεως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρυθμίσεως και Ηλ. Διακυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 2540) 
προβλεπομένη διαδικασία· ο πρόεδρος της επιτροπής εκληρώθη μεταξύ τεχνικών 
υπαλλήλων των Δήμων Ηρακλείου, Μεταμορφώσεως και Νέας Φιλαδελφείας – Νέας 
Χαλκηδόνος, τα δε λοιπά δύο μέλη εκληρώθησαν μεταξύ υπαλλήλων της καθ’ ημάς Τεχνικής 
Υπηρεσίας. Οι κληρωθέντες έχουν ως ακολούθως: 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 Σπυροπούλου Ευσταθία, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ Δήμου Ηρακλείου, Πρόεδρος. 
 Παπαδοπούλου Άννα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Νέας Ιωνίας. 
 Γιοβάνης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Νέας Ιωνίας. 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 Μαγλαρά Σταματία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Ηρακλείου, Πρόεδρος. 
 Κόνιαρη Μαγδαληνή, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ Δήμου Νέας Ιωνίας. 
 Κονσόλογλου Ελισάβετ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Νέας Ιωνίας. 

  Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε την έγκριση του 
συνημμένου πρακτικού της διενεργηθείσης κληρώσεως και την συγκρότηση της ως άνω 
επιτροπής. 
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος  καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

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

 την υπ’ αριθμ. 22574/2022 εισήγηση, 
 το από 14/9/2022 Πρακτικό κλήρωσης υπαλλήλων ως μελών της 

Επιτροπής. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Επί παρόντων  ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

με ψήφους ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΕΡ 
και 

ΔΥΟ (2) ΚΑΤΑ (οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καναβός Μιλτιάδης και Τσομπάνογλου 
Φώτιος) 

 
1. Εγκρίνει το από 14/9/2022 πρακτικό κληρώσεως υπαλλήλων, ως μελών της Επιτροπής 

παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες για το έργο 
«Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές Α.Π.Ε.»». 

 
2. Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές Ηλεκτρομηχανολογικές 

Εργασίες για το έργο «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές 
Α.Π.Ε.»», όπως αναφέρεται στο από 14/9/2022 πρακτικό ως εξής: 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 Σπυροπούλου Ευσταθία, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ Δήμου Ηρακλείου, Πρόεδρος. 
 Παπαδοπούλου Άννα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Νέας Ιωνίας. 
 Γιοβάνης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Νέας Ιωνίας. 

  
           
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 Μαγλαρά Σταματία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Ηρακλείου, Πρόεδρος. 
 Κόνιαρη Μαγδαληνή, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ Δήμου Νέας Ιωνίας. 
 Κονσόλογλου Ελισάβετ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Νέας Ιωνίας. 

 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 

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
          
 
 
 
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
                                                  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

                                                     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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