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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
Αρ. Πράξης: 425                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 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. 50ηΠρ./50ηΣυν./26575/5-11-2021 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, Aντιπρόεδρο 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό 
μέλος,  4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5) Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 
6)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 7)Τσουκαλά Παναγιώτη, τακτικό μέλος, 8)Καρβουνιάρη 
Αντώνιο, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος, Αλατσίδου Ελένη, 
τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 
50ηΠρ./50ηΣυν./26575/5-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου. 

Κατά την έναρξη συζήτησης του 9ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κανλής 
Χρήστος. 
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 Πρακτικού 
Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 7ου 
Βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου 
αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 
 
Ακολούθως, ο  Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 26195/3-11-2021 εισήγηση της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 31630/28.06.2018 πρόσκλησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αίτησης επιχορήγησης των Δήμων και Νομικών 
Προσώπων για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017, ενέταξε στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2021 το 
έργο με τίτλο «Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 7ου Βρεφονηπιακών Σταθμών 
Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα 
με το ΠΔ 99/2017» προϋπολογισμού 369.472,93€, υπό τον K.A.  30.7331.0055. 

 
Η δημοπράτηση του έργου διενεργήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με ανοικτή διαδικασία  και  με  κριτήριο 
τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Την Πέμπτη 21.10.2021 διενεργήθηκε η αποσφράγιση 
των προσφορών και η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό αποσφράγισης και 
αξιολόγησης προσφορών, το οποίο έχει ως εξής : 
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 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

α/α ΕΣΗΔΗΣ : 183549 
 

Στη Νέα Ιωνία σήμερα, 1η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:07, η Επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 7ου 
Βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου 
αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017» η οποία έχει ορισθεί για το έτος 2021 σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 125/20.4.2021 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής, προέβη στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών κατά την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα. 
Υπεβλήθησαν επτά (7) προσφορές. 

α/α Επωνυμία Προσφέροντα 

1 ΤΕΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

2 Δ. & Ν. ΜΑΡΚΟΣ Ο.Ε. 

3 ΑΚΛΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΚΛΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." 

4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΒΕΛΑΩΡΑΣ 

5 ΣΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

6 ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ 

7 Λ. ΓΡΑΤΣΩΝΗΣ - Γ. ΛΥΡΙΤΖΗΣ Ο.Ε. 

 
Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των προσφορών και ανήρτησε μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ τον κάτωθι Πίνακα Συμμετεχόντων κατά τη σειρά μειοδοσίας προς 
ενημέρωση των προσφερόντων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

α/α α/α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 230580 ΑΚΛΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 
"ΑΚΛΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." 

32,00 % 

2 231521 ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ 31,12% 

3 231527 Λ. ΓΡΑΤΣΩΝΗΣ - Γ. ΛΥΡΙΤΖΗΣ Ο.Ε. 25,12% 

4 230621 Δ. & Ν. ΜΑΡΚΟΣ Ο.Ε. 22,12% 

5 231291 ΤΕΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 21,00% 

6 231350 ΣΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15,12 % 

7 231463 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΒΕΛΑΩΡΑΣ 8,00 % 

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη: 

- στον έλεγχο της ομαλότητας των οικονομικών προσφορών, κατά τον οποίο 
προέκυψαν όλες έγκυρες και σύμφωνες με τη Διακήρυξη του διαγωνισμού. 
- στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών, κατά τον οποίο ευρέθησαν όλες 
έγκυρες και σύμφωνες με τη Διακήρυξη του διαγωνισμού. 
- στον έλεγχο των ΕΕΕΣ,  κατά τον οποίο, επειδή στις προσφορές των φορέων 
ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ και ΣΥΡΙΟΣ δεν ανεφέροντο τα στοιχεία εγγραφής αυτών στο ΜΕΕΠ, 
απεστάλη μέσω ΕΣΗΔΗΣ πρόσκληση, η οποία εκ παραδρομής απευθύνετο σε όλους τους 
διαγωνιζόμενους, για να δηλώσουν τα στοιχεία αυτά. Τα στοιχεία εδηλώθησαν και ως εκ 
τούτου, ως προς τα ΕΕΕΣ, όλες οι προσφορές προέκυψαν έγκυρες. 
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- Ο μέσος όρος των εκπτώσεων είναι 22,07%, από του οποίου η μεγαλύτερη έκπτωση 
(32,00 %) απέχει λιγότερο από 10% και ως εκ τούτου δεν υφίσταται θέμα ασυνήθιστα 
χαμηλών προσφορών. 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή κάνει δεκτές όλες τις υποβληθείσες προσφορές και 
ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του έργου τον φορέα ΑΚΛΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΚΛΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." με 
μέση έκπτωση 32,00% επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης του έργου 
  

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 παρ. η. της διακήρυξης 
εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. Την έγκριση του Πρακτικού, το οποίο επισυνάπτεται. 
2. την ανάδειξη της εταιρείας ΑΚΛΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΚΛΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε."  ως 
προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 
3ου, 4ου και 7ου Βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του 
νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017». 
 
Η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να κοινοποιηθεί σε όλους τους 

προσφέροντες, ενώ κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 4.3. της Διακήρυξης. 
Υ.Α. 27934/2014».  
 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

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

 Την υπ’ αριθμ. 26195/2021 εισήγηση, 
 το από 1-11-2021 πρακτικό.  

 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΟΚΤΩ (8) μελών και υπαρχούσης πραγματικής) 

 
1. Εγκρίνει το συνημμένο στην εισήγηση  Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης 

προσφορών του έργου «Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 7ου 
Βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού 
πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017». 

2. Την ανάδειξη της εταιρείας ΑΚΛΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΚΛΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε."  ως 
προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 
3ου, 4ου και 7ου Βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου 
θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017». 
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Η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να κοινοποιηθεί σε όλους τους 
προσφέροντες, ενώ κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 4.3. της Διακήρυξης. 
Υ.Α. 27934/2014». 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                 ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                 ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
                 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
                 ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                                      
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 
                                                  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

                                                     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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