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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική 
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-
presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 44ηΠρ./44ηΣυν./23920/8-10-2021 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου.  
        Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 
απόφαση Δημάρχου, 2) Κανλή Χρήστο,(Αντιπρόεδρο), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό 
μέλος, 4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 
6)Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό  μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος,  Τσομπάνογλου 
Φώτιος, Αλατσίδου Ελένης, Τσουκαλάς Παναγιώτης, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι 
κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 44ηΠρ./44ηΣυν./23920/8-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 7ου θέματος προσήλθε η κ. Χατζή Ελένη, τακτικό 
μέλος.  
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 
πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο 
«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΑΠΟ ΟΑΚΑ 
ΕΩΣ ΗΣΑΠ Ν.ΙΩΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Α΄ ) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016 τεχνικές οδηγίες 
για υποδομές ποδηλάτων». 
     Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την με αρ.πρωτ. 23796/7-10-2021 εισήγηση από 
τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών, η οποία έχει 
ως ακολούθως: 
 
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/τ.Α΄/07-06-2010), με τίτλο: «Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες». 

2. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.4412/2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»και όπως αυτός 
τροποποιήθηκε. 

3. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων». 

4. Τις διατάξεις τουΠ.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

5. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  – (…)» σε συνδυασμό με την αριθ. πρωτ. 39788/31-07-18 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4555/2018 (Α’ 
133)». 
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6. Τις διατάξεις του ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 
(...) Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
άλλες διατάξεις.» και ιδίως το άρθρο 43. 

Την αριθ. 8/2021 Κ.Α.30.7413.0054 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου που αφορά στην «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΑΠΟ ΟΑΚΑ ΕΩΣ ΗΣΑΠ Ν.ΙΩΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Α΄ ) σύμφωνα με το ΦΕΚ 
1053/Β/14-4-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων»,  προεκτιμώμενης 
αμοιβής 73.448,67 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α. 
7. Την αριθ. 300/17-08-2021 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΠΓΠΩΚΥ-

ΧΞΚ) περί «έγκρισης μελέτης και κατάρτισης των όρων Διακήρυξης Δημόσιου 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού «κάτω των ορίων», για την  «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΑΠΟ ΟΑΚΑ ΕΩΣ ΗΣΑΠ 
Ν.ΙΩΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Α΄ ) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016 τεχνικές οδηγίες για 
υποδομές ποδηλάτων»,    

8. Την αριθ. πρωτ. 160/22-02-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
για την έκδοση τεκμηριωμένου αιτήματος πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης. 

9. Το αριθ. πρωτ. 15427/1-07-2021 τεκμηριωμένο αίτημα της Δημάρχου περί 
αναγκαιότητας ψήφισης της σχετικής δαπάνης, σε συνδυασμό με την αριθ. 8693/12-04-
2021 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης.  
10. Την υπ΄αριθ. 535/12-04-2021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με 

αριθ. πρωτ. 8726/12-04-2021, στον Κ.Α. 30.6142.0008, ύψους 38.602,67 ευρώ και 
μελλοντική υποχρέωση (οικον. έτος 2022) 47.397,33 ευρώ, η οποία αφού, 
βεβαιώθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 
80/2016, καταχωρήθηκε: α) στο Μητρώο Δεσμεύσεων έτους 2021 με α/α: 03 και β) 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21REQ008467381 και εν συνεχεία, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΗΤ7ΩΚΥ-ΜΣ0. 

11. Την  διακήρυξη για την  «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΑΠΟ ΟΑΚΑ ΕΩΣ ΗΣΑΠ Ν.ΙΩΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Α΄ ) σύμφωνα 
με το ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων»,, η οποία 
δημοσιεύθηκε νομίμως [αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας Α.Δ.Α.Μ.: 21REQ008798934 2021-6-23. 

12. Το από 14/09/2021 πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – 
αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών (1ο στάδιο) της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του Διαγωνισμού 
«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΑΠΟ 
ΟΑΚΑ ΕΩΣ ΗΣΑΠ Ν.ΙΩΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Α΄ ) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016 
τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων».  

13. Την υποβληθείσα προσφορά τού ενός (1) οικονομικού φορέα. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για τη 
λήψη σχετικής απόφασης με την οποία να: 

 

Α. Επικυρώνει ως έχει το από 14/09/2021 πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών 

συμμετοχής–     αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών (1ο στάδιο) της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του 

Διαγωνισμού, για την «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΑΠΟ ΟΑΚΑ ΕΩΣ ΗΣΑΠ Ν.ΙΩΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Α΄ ) σύμφωνα με το ΦΕΚ 

1053/Β/14-4-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων»,, η οποία δημοσιεύθηκε 

νομίμως [αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Να γίνει δεκτός και συνεπώς να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι 

την αποσφράγιση της οικονομικής του προσφοράς ο μοναδικός  οικονομικός φορέας 

που συμμετείχε στον διαγωνισμό η εταιρεία «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ δ,τ, «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 

διότι: α) προσκόμισε τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και σε έντυπη μορφή το σύνολο των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής, β) η τεχνική του προσφορά ανταποκρίνεται 

πλήρως στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που 
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περιγράφονται στην αριθ. 8/2021 μελέτη της Διέυθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και γ) 

πληροί τους όρους της σχετικής  διακήρυξης του Δήμου Ν. Ιωνίας. 

Τέλος, ο  Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 

 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 

2. Αφού έλαβε υπόψη της: 

 την με αρ. πρωτ. 23796/2021 εισήγηση, 

 το από 14-9-2021 πρακτικό. 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Επί παρόντων  ΠΕΝΤΕ (5) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 
 
Α. Επικυρώνει ως έχει το από 14/09/2021 πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών 

συμμετοχής–αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών (1ο στάδιο) της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του 

Διαγωνισμού, για την «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΑΠΟ ΟΑΚΑ ΕΩΣ ΗΣΑΠ Ν.ΙΩΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Α΄ ) σύμφωνα με το ΦΕΚ 

1053/Β/14-4-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων», η οποία δημοσιεύθηκε 

νομίμως [αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Γίνεται δεκτός και συνεπώς συνεχίζει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την 

αποσφράγιση της οικονομικής του προσφοράς ο μοναδικός  οικονομικός φορέας που 

συμμετείχε στον διαγωνισμό η εταιρεία «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ δ,τ, «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 

διότι: α) προσκόμισε τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και σε έντυπη μορφή το σύνολο των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής, β) η τεχνική του προσφορά ανταποκρίνεται 

πλήρως στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που 

περιγράφονται στην αριθ. 8/2021 μελέτη της Διέυθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και γ) 

πληροί τους όρους της σχετικής  διακήρυξης του Δήμου Ν. Ιωνίας. 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 

 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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