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Νέα Ιωνία, σήμερα TΡΙΤΗ 25 IANOYAΡΙΟΥ  2022 & 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. 3ηΠρ./3ηΣυν./1563/21-1-2022 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)Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος  
6)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος,  7)Καναβό Μιλτιάδη, τακτικό μέλος, 8)Τσομπάνογλου Φώτιο, 
τακτικό μέλος, 9)Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος,  
ο οποίος αναπληρώθηκε από τον κ. Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 16ου 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 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: Έγκριση 
πρακτικού διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση σχολικών κτηρίων και 
αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2021-2022». 
Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την με αρ.πρωτ. 1443/20-1-2022 εισήγηση από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως: 
 

Σας διαβιβάζομε συνημμένως προς έγκριση το από 18.01.2022 πρακτικό του 

διαγωνισμού του για την ανάληψη του εν θέματι έργου, προϋπολογισμού 375.273,03 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, επειδή: 

 α) Η επιτροπή διαγωνισμού «ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού 

πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την 
ανάθεση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίστηκαν στα 
έγγραφα της σύμβασης, και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, η οποία 
εγκρίνει το αποτέλεσμα, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 106» 

(Ν. 4412/2016, άρθρο 98, παρ. 1ε). 
 β) Η καθ’ υμάς Επιτροπή «αποφασίζει για . . . τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 

μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, . . . (Ν. 3852/2010, 
άρθρο 72, ως έχει μετά την τροποποίησή του δι’ άρθρου 40 Ν. 4375/2020, 
παρ. στ΄). 

 γ) Δεν συντρέχει κατά την παρούσα φάση του διαγωνισμού λόγος ματαιώσεως 
αυτού κατ’ άρθρον 106 Ν. 4412/2016. 

 Κατά τον διαγωνισμό, μειοδότις ανεδείχθη η επιχείρηση ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ, 
προσενεγκούσα μέση έκπτωση 57,10% επί του τιμολογίου της Υπηρεσίας.  

 Σε εφαρμογή του άρθρου 88 Ν. 4412/2016, οι επιχειρήσεις :  
  Α)ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ και 

 Β)BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ , 
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εκλήθησαν να υποβάλουν και υπέβαλαν εξηγήσεις της προσυνεχθείσης εκπτώσεως, οι 
οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα. 

 Κατόπιν των παραπάνω, προτείνουμε  όπως   εγκρίνετε  το εν λόγω πρακτικό. 
 
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. 1443/2022 εισήγηση, 

 το από 18-1-2022 πρακτικό. 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
(Επί παρόντων  ΕΝΝΕΑ (9) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)  

με ψήφους ΕΠΤΑ (7) ΥΠΕΡ 
και 

ΔΥΟ (2) ΚΑΤΑ (οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καναβός Μιλτιάδης και Τσομπάνογλου 
Φώτιος) 

 

Α. Εγκρίνει ως έχει το από 18-1-2022 πρακτικό  του διαγωνισμού για την ανάληψη του 
έργου «Συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2021-
2022».  
Β. Αναθέτει στην μειοδότρια επιχείρηση ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ, το έργο «Συντήρηση σχολικών 

κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2021-2022», προϋπολογισμού 

375.273,03 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
  Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
          
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
                                                  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

                                                     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΑΔΑ: 9ΨΧΜΩΚΥ-7ΒΕ


		2022-01-26T11:18:31+0200
	Athens




