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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα TΡΙΤΗ 27 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. 46ηΠρ./46ηΣυν./23287/23-9-2022 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)Κανλή Χρήστο,(Αντιπρόεδρο), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό 
μέλος, 4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5) Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος, 6) 
Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 7) Καναβό Μιλτιάδη, τακτικό μέλος.  
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ Τσομπάνογλου Φώτιος, Κατιμερτζόγλου 
Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και εμπρόθεσμα, με την 
υπ’ αριθμ,  υπ’ αριθμ, 46ηΠρ./46ηΣυν./23287/23-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής. 

 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 1ο ΘΕΜΑ της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: Έγκριση 
μελέτης του έργου «Αστική ανάπλαση στην περιοχή αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας».  
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 23285/23-9-2022 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα Μελετών & Κατασκευής Έργων, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
 
Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προτίθεται να προβεί στην ανάπλαση της περιοχής της Αγοράς και 
ειδικότερα στην περιοχή μεταξύ των γραμμών του ΗΣΑΠ και την οδό Ηρακλείου από Εθν. 
Αντιστάσεως έως Ελευθέριου Βενιζέλου. Οι συνολικές παρεμβάσεις έκτασης περίπου 
27στρεμμάτων θα έχουν ως στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής της αγοράς, την 
βελτίωση των συνθήκων οδικής ασφάλειας και την  αναδιαμόρφωση του δημόσιου χώρου 
προκειμένου να είναι ανοικτός και προσιτός σε όλους και όλες χωρίς διακρίσεις. Η στόχευση 
αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για το δημόσιο χώρο γενικά και εξαιρετική σημασία για τις τοπικές 
μετακινήσεις προς τα καταστήματα και τους δημόσιους χώρους των πλατειών και των 
κοινοχρήστων χώρων ειδικά. 
 Για το λόγο αυτό η Τεχνική Υπηρεσία υπέβαλε σχετική πρόταση στην Πρόσκληση 
ΑΤ06 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και με την με Α.Π.: 7430/30-09-2021 (ΑΔΑ: 
671Τ46ΜΤΛ6-ΔΣΙ) Απόφαση Ένταξης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η 
Πράξη με τίτλο: «Αστική ανάπλαση στην περιοχή της αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας» με 
συνολικό προϋπολογισμό 434.000,00 €. Δικαιούχος της Πράξης είναι ο Δήμος Νέας Ιωνίας. 
 Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 
2022 με την υπ’ αρ. 119/25.07.2022 Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο: «Αστική 
ανάπλαση στην περιοχή αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας», συνολικού προϋπολογισμού 
434.000,00€, συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών, γενικών εξόδων και 
εργολαβικού οφέλους, δαπάνης αναθεωρήσεων  και  ΦΠΑ 24%, υπό τον K.A.  64.7413.0003
   
Με βάση τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει: 

ΑΔΑ: 6ΣΣ2ΩΚΥ-ΟΓΣ



1. την αναγκαιότητα του έργου «Αστική ανάπλαση στην περιοχή αγοράς του Δήμου 
Νέας Ιωνίας» και την έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού 434.000.00 €, 
συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών, γενικών εξόδων και εργολαβικού 
οφέλους, δαπάνης αναθεωρήσεων  και  ΦΠΑ 24%, υπό τον K.A. 64.7413.0003  του 
Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022.  

2. τη δημοπράτηση του έργου κατόπιν δημοσίου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία 
ανάθεσης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τον Ν.4412/2008 και 
τις σχετικές τροποποιητικές και συμπληρωματικές διατάξεις, υπό την επίβλεψη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.  

Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 

 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

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

 τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020,  

 την υπ’αριθμ.23285/2022 εισήγηση, 

 την προς έγκριση μελέτη. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(επί παρόντων ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 
 

1. Την αναγκαιότητα του έργου «Αστική ανάπλαση στην περιοχή αγοράς του Δήμου 
Νέας Ιωνίας».  

2. Την έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού 434.000.00€, συμπεριλαμβανομένων 
απροβλέπτων δαπανών, γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους, δαπάνης 
αναθεωρήσεων  και  ΦΠΑ 24%, υπό τον K.A. 64.7413.0003  του Δημοτικού 
Προϋπολογισμού έτους 2022.  

3. τη δημοπράτηση του έργου κατόπιν δημοσίου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία 
ανάθεσης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τον Ν.4412/2008 και 
τις σχετικές τροποποιητικές και συμπληρωματικές διατάξεις, υπό την επίβλεψη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.  

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

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

 
                                        
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΣΣ2ΩΚΥ-ΟΓΣ
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