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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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.50ηΠρ./50ηΣυν./25868/21-10-2022 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) Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 
6)Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνο, τακτικό μέλος,7) Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό 
μέλος .  
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), Χατζή Ελένη, 
Καναβός Μιλτιάδης,  τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και εμπρόθεσμα, με 
την υπ’ αριθμ,  50ηΠρ./50ηΣυν./25868/21-10-2022  πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος. 
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 

παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών 

δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2021». 

Ακολούθως, ο  Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 25864/21-10-2022 εισήγηση της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Κατ’ άρθρον 147, παρ. 4, Ν. 4412/2016, ως έχει μετά την τροποποίησή του δι’ άρθρου 66 Ν. 
4782/2021, «Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή 
του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) 
αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία) . . . Η οριακή 
προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά 
της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της 
διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου». Θέση Προϊσταμένης μεν αρχής 
επέχει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (επειδή αύτη, βάσει άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ΄, 
Ν. 3852/10, ως έχει μετά την τροποποίησή του δι’ άρθρου 40 Ν. 4735/2020, «Αποφασίζει για 
. . . ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με 
την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία . . .», ήτοι ασκεί κατ΄ άρθρον 2, παρ. 2, 
περ. 3, Ν. 4412/16 ή κατ’ άρθρον 156, παρ. 7, του αυτού Νόμου αρμοδιότητα Προϊσταμένης 
Αρχής, και ως εκ τούτου κατά μείζονα λόγο αποφασίζει και περί του ελάσσονος, ήτοι της 
παρατάσεως της προθεσμίας έργου), Διευθυνούσης δε Υπηρεσίας η Τεχνική Υπηρεσία 
αυτού. 
 Το υπόλοιπον πιστώσεων του έργου, κατά τον β΄ και τελευταίο λογαριασμό αυτού, 
είναι 12.947,84 €, η δε δεκαπεντάμηνος προθεσμία του έργου λήγει την 22.10.2022, βάσει 
του υπ’ αρ. 17360/22.7.2021 συμφωνητικού αυτού. Η οριακή προθεσμία του έργου ανέρχεται 
σε 15/2 = 7½ μήνες, κατά τα ανωτέρω. 
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 Αντικείμενο του έργου είναι η αντιμετώπιση αναγκών οι οποίες δεν έχουν καθορισθή 
υπό της μελέτης, αλλά προκύπτουν εκ των υστέρων. Η Υπηρεσία προτείνει την παράταση 
του έργου κατά 7 μήνες, ήτοι έως 22.5.2023, ώστε κατ’ αυτό το χρονικό διάστημα να είναι 
δυνατή η κάλυψη αναγκών δι’ απορροφήσεως του υπολοίπου πιστώσεων του έργου. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

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

 Το 72, παρ. 1, περ. στ΄, Ν. 3852/10, ως έχει μετά την τροποποίησή του 
δι’ άρθρου 40 Ν. 4735/2020 

 Την υπ’ αριθμ. 25864/2022 εισήγηση. 
 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Επί παρόντων  ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής) 
ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΕΡ 

ΔΥΟ (2)ΚΑΤΑ (οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τσομπάνογλου Φώτιος και Κατιμερτζόγλου 
Κωνσταντίνος) 

 
 

Εγκρίνει την παράταση του έργου:  «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων 
και εγκαταστάσεων έτους 2021», κατά 7 μήνες, ήτοι έως 22.5.2023, ώστε κατ’ αυτό το 
χρονικό διάστημα να είναι δυνατή η κάλυψη αναγκών δι’ απορροφήσεως του υπολοίπου 
πιστώσεων του έργου. 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                  
                                      
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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