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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
Αρ. Πράξης: 121                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
     Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 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. 16ηΠρ./16ηΣυν./8460/8-4-2022 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) 
Καναβό Μιλτιάδη τακτικό μέλος, 7)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 8)Γρίβα Ελένη, 
αναπληρωματικό μέλος, 9)Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ., Χατζή Ελένη, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, 
τακτικά μέλη,  παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ, 
16ηΠρ./16ηΣυν./8460/8-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Κανλής 
Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), και κατά  την έναρξη συζήτησης του 4ου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος) και 
Τσουκαλάς Παναγιώτης αναπληρωματικό μέλος. 
 Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 
     

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 1ο- ΘΕΜΑ της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην:  
Επανακατακύρωση του διαγωνισμού και απόφαση  ανάθεσης του έργου «Συντήρηση 
πεζοδρομίων έτους 2019» . 
 
     Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 8355/8-4-2022 εισήγηση της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Με την υπ’ αρ. 72 Πράξη της, η Οικονομική Επιτροπή  ενέκρινε την αποστολή Πρόσκλησης 
παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών στους συμμετέχοντες στη 
δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019», (προϋπολογισμού 
231.591,22€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) καθόσον ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
και των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων είχαν λήξει από την 15.11.2021  και ενώ 
αυτό βρισκόταν στη διαδικασία προ υπογραφής σύμβασης.  
 Η δυνατότητα αποστολής πρόσκλησης παράτασης ισχύος προσφορών και 
εγγυητικών επιστολών στους συμμετέχοντες προβλέπεται από το άρθρο 97 Ν. 4412/2016 
(Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), παρ. 4 : η αναθέτουσα αρχή 
δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 
 
 Η Υπηρεσία απέστειλε μήνυμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 
προς όλους τους συμμετέχοντες ορίζοντας προθεσμία είκοσι (20) ημερών, προκειμένου οι 
ενδιαφερόμενοι να αποδεχτούν την παράταση ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών 
τους. 
 Παρελθούσης της ως άνω προθεσμίας (29.3.2022), η μοναδική αποδοχή ήταν του 
αρχικού μειοδότη και αναδόχου κ. Καρίνου Αναστασίου, Αρχ. Μηχανικού ΕΔΕ. 
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 Κατόπιν των ανωτέρω,  επειδή κατά το  άρθρο 72 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), παρ. 1θ, η Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη 
σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 
διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες 
και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης 
από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους» 
  

Προτείνεται 
προς την Οικονομική Επιτροπή να προβεί στην επανακατακύρωση του κ. Καρίνου 

Αναστασίου, Αρχ. Μηχανικού ΕΔΕ ως αναδόχου και να του αναθέσει την εκτέλεση του έργου 
«Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019», προϋπολογισμού 231.591,22€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με την μέση έκπτωση 57,24% την οποία είχε προσφέρει 
κατά την αρχική διαδικασία, ήτοι με συμβατική δαπάνη 83.873,20€ προ ΦΠΑ. 

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

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

 την υπ’ αριθμ. 8355/2022 εισήγηση, 
 την 72/2022 απόφαση.  

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(επί των καταμετρηθέντων) 
(Επί παρόντων  OKTΩ (8) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

με ψήφους ΕΠΤΑ (7) ΥΠΕΡ 
και 

ΕΝΑ (1) ΛΕΥΚΟ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης) 
 

 Την επανακατακύρωση του κ. Καρίνου Αναστασίου, Αρχ. Μηχανικού ΕΔΕ ως αναδόχου του 
έργου: «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019» και την ανάθεση σε αυτόν της εκτέλεσης του 
έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019», προϋπολογισμού 231.591,22€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με την μέση έκπτωση 57,24% την οποία είχε προσφέρει 
κατά την αρχική διαδικασία, ήτοι με συμβατική δαπάνη 83.873,20€ προ ΦΠΑ. 
     Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 

ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

   
 
                                
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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