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Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 19 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. 17ηΠρ./17ηΣυν./9187/15-4-2022 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 (Aντιπρόεδρο), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό 
μέλος,  4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 6) 
Καναβό Μιλτιάδη, τακτικό μέλος, 7)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 8)Kαρβουνιάρη 
Αντώνιο, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ., Αλατσίδου Ελένη, Κατιμερτζόγλου 
Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την 
υπ’ αριθμ. 17ηΠρ./17ηΣυν./9187/15-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 13ου θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Κανλής Χρήστος (Aντιπρόεδρος). 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 
 

Ο Πρόεδρος εισάγει το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: Ακύρωση της 
υπ’ αρ. 395/21 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη διαγωνιστική 
διαδικασία της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός διαδρομής 
ποδηλάτου από ΟΑΚΑ έως ΗΣΑΠ Ν. Ιωνίας (ΦΑΣΗ Α΄) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-4-
2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων». 
Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την με αρ.πρωτ. 9055/14-4-2022 εισήγηση από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα Μελετών & Κατασκευής Έργων, η οποία 
έχει ως ακολούθως: 
 
Παρακαλούμε όπως ακυρώσετε την υπ’ αριθ. 395/21 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του από 14/09/2021 πρακτικού αποσφράγισης 
δικαιολογητικών συμμετοχής-αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών 
(1ο στάδιο) της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάληψη εκπόνησης 
μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός διαδρομής ποδηλάτου από ΟΑΚΑ 
έως ΗΣΑΠ Ν. Ιωνίας (ΦΑΣΗ Α΄) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016 τεχνικές οδηγίες 
για υποδομές ποδηλάτων», λόγω πλημμελούς δημοσίευσης. Συγκεκριμένα δεν αναρτήθηκε 
η διακήρυξη του έργου στο ΚΗΜΔΗΣ.     
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. 9055/2022 εισήγηση, 
o την υπ’ αριθ. 395/21 Απόφαση. 

ΑΔΑ: 6ΦΣΞΩΚΥ-ΦΙΧ



 

 
 

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

ΕΞΙ (6) ΥΠΕΡ 
ΔΥΟ (2) ΠΑΡΩΝ  (οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καναβός Μιλτιάδης και Τσομπάνογλου 

Φώτιος ) 
 

Ακυρώνει την υπ’ αριθ. 395/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 
έγκριση του από 14/09/2021 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής-
αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών (1ο στάδιο) της Επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάληψη εκπόνησης μελέτης με τίτλο 
«Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός διαδρομής ποδηλάτου από ΟΑΚΑ έως ΗΣΑΠ Ν. 
Ιωνίας (ΦΑΣΗ Α΄) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές 
ποδηλάτων», λόγω πλημμελούς δημοσίευσης. Συγκεκριμένα δεν αναρτήθηκε η διακήρυξη 
του έργου στο ΚΗΜΔΗΣ.       
     Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                  
                                      
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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