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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 & ώρα 13:30 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. 58ηΠρ./58ηΣυν./29144/25-11-2022 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)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 6)Καναβό 
Μιλτιάδη, τακτικό μέλος, 7)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος. 
Κατά τη διάρκεια συζήτησης και απόφασης του 3ου θέματος συμμετείχε η κ.Γρίβα Ελένη 
,αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος),  
Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και 
εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 58ηΠρ./58ηΣυν./29144/25-11-2022 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 Β΄ 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών 

ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2022». 

     Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την με αρ.πρωτ. 28931/23-11-2022 εισήγηση 
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως: 

 
Η κατά την διεξαγωγή ενός έργου προκύπτουσα ανάγκη αυξομειώσεως εργασιών 
θεραπεύεται δια της συντάξεως Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών (ΑΠΕ), ο οποίος, 
εγκρινόμενος υπό της Προϊσταμένης Αρχής, τροποποιεί τον προϋπολογισμό του έργου, 
ήτοι την διάθεση της δαπάνης του έργου σε επί μέρους εργασίες. 
 Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση πληροφορούμε περί του εν θέματι έργου και 
του υπο*  ε*γκριση Β  ́ΑΠΕ αυτου* . 
 Βάσει Ν. 4412/2016, άρθρο 156, παρ. 7, «Ο Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιμών 
εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταμένη Αρχή, στην οποία διαβιβάζονται 
μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των 
τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία». Εν 
προκειμένω, θέση Προϊσταμένης Αρχής επέχει η Οικονομική Επιτροπή (Π.Δ. 171/1987, 
άρθρο 3, παρ. 5, και Ν. 3852/2010, άρθρο 72, ως έχει μετά την τροποποίησή του δι’ 
άρθρου 40 Ν. 4735/2020, κατά το οποίο - παρ. 1, περ. στ ,́ υποπερ. ii - η Οικονομική 
Επιτροπή «Αποφασίζει για . . . Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, . . .»). 
 Δια της παρου* σης προτει*νομε την ε*γκριση του Β  ́ΑΠΕ. 
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Στη συνέχεια, ο  Πρόεδρος διαβάζει την αιτιολογική έκθεση και καλεί τα μέλη να 
αποφασίσουν σχετικά. 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2022 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2021 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 139.999,99 € 
 ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 82.607,68 € 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. 
 

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 
Π Ε Ρ Ι 

Β  ́ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Η παρου* σα ε*κθεση πληροφορει* περι* του ως α* νω ε*ργου και του Β  ́Ανακεφαλαιωτικου*  
Πίνακος Εργασιών (ΑΠΕ) αυτού, ο οποίος προβλέπει συμψηφισμό επί έλαττον δαπανών. 
 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση ή η επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων 
και εγκαταστάσεων. 
 Ο προϋπολογισμός του έργου ανήρχετο σε 139.999,99 €, συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός για την ανάληψη του έργου διεξήχθη την 24.1.2022 (ημερομηνία 
λήξεως της προθεσμίας υποβολής προσφορών) και κατεκυρώθη την 5.4.2022 δια της υπ’ 
αρ. 113/2022 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής. Ανάδοχος ανεδείχθη η 
εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ, προσενεγκούσα μέση εκπτώση 43,30% επί 
του τιμολογίου της Υπηρεσίας. 
 Το υπ’ αρ. 15974/2022 συμφωνητικό εκτελέσεως του έργου υπεγράφη την 
30.6.2022. Η συμβατική αξία του έργου ανέρχεται σε 82.607,68 €, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. Η προθεσμία εκτελέσεως του έργου λήγει την 30.12.2023. 
 Δια της υπ’ αρ. 322/6.9.2022 πράξεως της Οικονομικής του Δήμου Επιτροπής (ΑΔΑ: 
6989ΩΚΥ-2Ω0) ενεκρι*θη ο Α  ́ ΑΠΕ του ε*ργου, ο οποι*ος αφη* κεν αμετα* βλητον την 
συνολικη*  δαπα* νη αυτου* . Ως αναφε*ρεται στην οικει*α αιτιολογικη*  ε*κθεση, «Ο Α  ́ΑΠΕ του 
έργου συνετάχθη με σκοπό να εγκατασταθή ηλεκτροφωτισμός στον πλακοστρωμένο 
διάδρομο παρά την λεωφόρο Ηρακλείου μεταξύ Σταθμού ΗΣΑΠ Πευκακίων και συμβολής 
με λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως». 
 
Β  ́ΑΠΕ – ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 Ο Β  ́ ΑΠΕ του ε*ργου συνετα* χθη προκειμε*νου να αυξομειωθου* ν ποσο* τητες 
εγκεκριμένων εργασιω* ν και να συμψηφισθου* ν επι* ε*λασσον δαπα* νες της Α  ́ ομα* δος 
εργασιω* ν του ε*ργου με επι* πλε*ον δαπα* νες της Β  ́τοιαυ* της, βα* σει α* ρθρου 156, παρ. 3γ, Ν. 
4412/2016. Συγκεκριμένη εγκατάσταση ως αντικείμενο το έργο δεν είχε βάσει μελέτης, 
προέκυψε όμως τοιαύτη δια της εγκριτικη* ς πρα* ξεως του Α  ́ ΑΠΕ. Οι επενεκτε*ες 
προσαρμογές ποσοτήτων για την εκτέλεση του προκύψαντος αντικειμένου καθιστούν 
αναγκαίο τον συμψηφισμό δαπανών μεταξύ των δύο ομάδων εργασιών του έργου. 
 Η προτεινομένη συνολική δαπάνη του έργου, είναι ίση με την συμβατική (82.607,68 
€). Ειδικώτερα: 
 - Η εξ 11.957,74 € δαπα* νη των συμβατικω* ν εργασιω* ν της Α  ́ ομα* δος υπο*  τι*τλο 

«ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» είναι 
μειωμένη κατά 2.917,80 € ως προς την συμβατική τοιαύτη. Η επί έλαττον αυτή 
δαπα* νη προτει*νεται να συμψηφισθη*  με την επι* πλε*ον δαπα* νη της Β  ́ ομα* δος 
εργασιών υπό τίτλο «ΚΑΛΩΔΙΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». Η δυνατότης 
τοιούτου συμψηφισμού προβλέπεται στο άρθρο 156, παρ. 3γ, του Ν. 4412/2016 
υπό όρους, οι οποίοι εν προκειμένω εκπληρούνται, δοθέντος ότι: 
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 - Η δυνατότης συμψηφισμού αναφέρεται ρητώς στο συμβατικό τεύχος της 
διακηρύξεως (άρθρο 11, παρ. 11.3) και το συμφωνητικό του έργου (άρθρο 5). 

 - Δια του συμψηφισμού δεν τροποποιούνται το βασικό σχέδιο ή οι προδιαγραφές 
του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, ούτε θίγονται η πληρότης, η 
ποιότης και η λειτουργικότης του έργου. 

 - Η επί έλαττον δαπάνη δεν χρησιμοποιείται προς πληρωμή νέων εργασιών. 
 - Η εκ 2.917,80 € επί έλαττον δαπάνη, συγκρινομένη μεν με την εκ 14.875,54 € 

συμβατική δαπάνη της ομάδος ανέρχεται σε ποσοστό 19,61% αυτής, 
συγκρινόμενη δε με την εκ 51.025,41 € δαπάνη της αρχικής συμβάσεως (πλην 
ΦΠΑ, αναθεωρήσεως τιμών και απροβλέπτων δαπανών) ανέρχεται σε ποσοστό 
5,72% αυτής, ενώ κατά το ρηθέν άρθρο οφείλει να μη υπερβαίνει τα ποσοστά 
20% και 10% αντιστοίχως. 

 - Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερείας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ), ως 
οικείο Τεχνικό Συμβούλιο του έργου, δι’ από 10.11.2022 σχετικού πρακτικού, 
συνημμένου στην παρούσα, εξέφρασε την σύμφωνο γνώμη του επί της 
προτεινομε*νης στον Β  ́ΑΠΕ διαχειρι*σεως των επι* ε*λαττον δαπανω* ν. 

  Η Α  ́ ομα* ς εργασιω* ν περιλαμβα* νει και τις νε*ες εργασι*ες του Α  ́ Πρωτοκο* λλου 
Κανονισμού Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), εγκεκριμένου δια της υπ’ αρ. 
322/6.9.2022 πράξεως της Οικονομικής Επιτροπής. Η εξ 739,51 € δαπάνη αυτών 
είναι μειωμένη κατά 385,23 € εν σχε*σει προς αυτη*  του Α  ́ΑΠΕ. 

  Η συνολικη*  δαπα* νη της Α  ́ ομα* δος εργασιω* ν, συμβατικω* ν και νε*ων, ανε*ρχεται σε 
12.697,25 €. 

 - Η εκ 44.719,78 € δαπα* νη των συμβατικω* ν εργασιω* ν της Β  ́ ομα* δος υπο*  τι*τλο 
«ΚΑΛΩΔΙΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» είναι ηυξημένη κατά 8.569,91 € ως 
προς την συμβατικη*  τοιαυ* τη. Η Β  ́ομα* ς εργασιω* ν δεν περιλαμβα* νει νε*ες εργασι*ες. 

  Η υπε*ρβαση της δαπα* νης της Β  ́ομα* δος εργασιω* ν καλυ* πτεται εκ της επι* ε*λασσον 
δαπα* νης της Α  ́ομα* δος εργασιών και του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών. 

 - Το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών, ύψους 7.653,81 € κατά την σύμβαση, 
μειούται προς κάλυψη της δαπάνης των νέων εργασιών και του υπολοίπου της 
υπερβα* σεως της δαπα* νης της Β  ́ομα* δος εργασιω* ν, μετα*  τον συμψηφισμό της επί 
ε*λαττον δαπα* νης της Α  ́ομα* δος εργασιω* ν. Το αδια* θετο υπο* λοιπο αυτου*  προκυ* πτει 
πλέον ίσο προς 1.262,19 €. 

   ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
   Νέα Ιωνία, 18.11.2022 
  Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ο Διευθυντής 
 Ο συντάξας Μελετών-Κατασκευών Τεχν. Υπηρεσιών 
 
 Γ. Χουτζούμης Ν. Γιοβάνης Ε. Σμαραγδάκης 

 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 

2. Αφού έλαβε υπόψη της: 

 την με αρ. πρωτ. 28931/2022 εισήγηση, 

 την αιτιολογική έκθεση, 

 τον Β΄ Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ). 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(επί των καταμετρηθέντων) 
(Επί παρόντων  ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

με ψήφους ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΕΡ  
και  

ΔΥΟ (2) ΛΕΥΚΑ (οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καναβός Μιλτιάδης και Τσομπάνογλου 
Φώτιος) 
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Εγκρίνει το Β΄ Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση και επέκταση 

δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2022». 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
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