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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. 
      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. 
Κατά τη διάρκεια συζήτησης και απόφασης του 3ου θέματος συμμετείχε η κ.Γρίβα Ελένη 
,αναπληρωματικό 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 Α΄ 

Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και Α΄ Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακoς Εργασιών του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες συντηρήσεως εξοπλισμού 

αρδεύσεως επί της πλατείας Παπαφλέσσα». 

     Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την με αρ.πρωτ. 28967/24-11-2022 εισήγηση 
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως: 

 
Η κατά την διεξαγωγή ενός έργου προκύπτουσα ανάγκη αυξομειώσεως συμβατικών 
εργασιών και εκτελέσεως νέων εργασιών θεραπεύεται δια της συντάξεως 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών (ΑΠΕ) μετά Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών 
Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), 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 
των υπο/  ε/γκριση Α  ́ΠΚΤΜΝΕ και Α  ́ΑΠΕ αυτού. 
 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, . . .»). 
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Δια της παρούσης προτείνομε την ε/γκριση του Α  ́ΠΚΤΜΝΕ και του Α  ́ΑΠΕ. 
Στη συνέχεια, ο  Πρόεδρος διαβάζει την αιτιολογική έκθεση και καλεί τα μέλη να 
αποφασίσουν σχετικά. 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2022 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.000,00 € 
 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 11.830,69 € 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Π Ε Ρ Ι 
 

Α  ́ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ 

Α  ́ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Η παρούσα έκθεση πληροφορεί αφ’ ενός μεν περί του ως άνω έργου, αφ’ ετέρου δε 
περι/ του Α  ́ Πρωτοκο/ λλου Κανονισμου/  Τιμω/ ν Μονα/ δος Νε/ων Εργασιω/ ν (ΠΚΤΜΝΕ) και 
του Α  ́Ανακεφαλαιωτικου/  Πι/νακος Εργασιω/ ν (ΑΠΕ) αυτου/ . 
 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Σκοπός του έργου είναι η αποπεράτωση της γενομένης πέρυσι συντηρήσεως του 
εγκατεστημένου επί της πλατείας Παπαφλέσσα εξοπλισμού αρδεύσεως. Περιλαμβάνονται 
αντικαταστάσεις ηλεκτρικών πινάκων και λοιπές μη ηλεκτρολογικές εργασίες 
συντηρήσεως, όπως υδραυλικές εργασίες, καθαρισμοί, χρωματισμοί κ.ά. εργασίες. 
 Ο προϋπολογισμός του έργου ανήρχετο σε 12.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. Το έργο ανετέθη κατά τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 Ν. 4412/2016 απ’ 
ευθείας στον εργολήπτη κο Γιώτη Γεώργιο, προσενεγκόντος μέση έκπτωση 1,43% επί 
του τιμολογίου της Υπηρεσίας, δια της υπ’ αριθμ. 432/18487/27.7.2022 αποφάσεως 
Δημάρχου. 
 Κατά το υπ’ αριθμ. 18814/29.7.2022 συμφωνητικό εκτελέσεως του έργου, η μεν 
συμβατική αξία αυτού ανέρχεται σε 11.830,69 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η δε 
προθεσμία εκτελέσεως λήγει την 29.12.2022. 
 
Α  ́ΠΚΤΜΝΕ 

 Το Α  ́ ΠΚΤΜΝΕ περιλαμβα/ νει τις εξη/ ς νε/ες εργασι/ες, οι οποι/ες αποβλε/πουν στην 
προστασία της αντλίας αρδεύσεως έναντι λειτουργίας εν ξηρώ και τον έλεγχο της 
πιέσεως του δικτύου αρδεύσεως στην περίπτωση κατά την οποία η αντλία τίθεται εν 
λειτουργία απ' ευθείας, δια παράκαμψεως του αυτοματισμού: 
Ν1/1 : Μετατροπή κυκλωμάτων αυτοματισμού αντλίας. 
Ν1/2 : Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδος επικοινωνίας σε σταθμό ελέγχου αρδεύσεως. 
 
Α  ́ΑΠΕ 

 Ο Α  ́ ΑΠΕ του ε/ργου συνετα/ χθη κατ’ επιταγη/ ν α/ ρθρου 156, παρ. 3β, Ν. 4412/2016, 
προς διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών του έργου για την εκτέλεση 
των εργασιω/ ν του Α  ́ΠΚΤΜΝΕ. 
 Η δαπάνη εργασιών είναι ηυξημένη κατά 1.221,19 € ως προς την συμβατική τοιαύτη, 
εξ αιτι/ας των νε/ων εργασιω/ ν του Α  ́ΠΚΤΜΝΕ. Η αυ/ ξηση αυτη/  βαρυ/ νει το κονδυ/ λιο των 
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απροβλέπτων δαπανών, το αδιάθετο υπόλοιπο του οποίου προκύπτει ίσο προς 0,11 €. Η 
προτεινομένη συνολική δαπάνη του έργου, είναι ίση με την συμβατική (11.830,69 €). 
   ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
   Νέα Ιωνία, 16.11.2022 
 
  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. 28967/2022 εισήγηση, 

 την αιτιολογική έκθεση, 

 τον A΄ Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και τον Α΄ΠΚΤΜΝΕ. 
 
 
 

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

 
Εγκρίνει το Α΄ Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και τον Α΄ 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες συντηρήσεως 
εξοπλισμού αρδεύσεως επί της πλατείας Παπαφλέσσα». 
     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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