
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ          
Αρ. Πράξης: 306 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική 
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα 
τηλεδιάσκεψης - χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr). 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 39ηΠρ./39ηΣυν./19608/5-8-2022 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου.  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
1)Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 
απόφαση Δημάρχου, 2)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, 
τακτικό μέλος, 4)Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος 5)Χατζή Ελένη τακτικό μέλος . 
            Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.Κανλής Χρήστος-Αντιπρόεδρος, Καναβός 
Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος και Κατιμερτζόγλου Κων/νος τακτικά μέλη,   παρά το 
γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ,  υπ’ αριθμ, 
39ηΠρ./39ηΣυν./19608/5-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου. 
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: Μείωση 
εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας  της σύμβασης «Προμήθεια λαμπτήρων και 
φωτιστικών τύπου LED για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό».  
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 18985/1-8-2022 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 Την υπ’αριθ.πρωτ.8681/223-2019 σύμβαση με αντικείμενο «Προμήθεια λαμπτήρων και 

φωτιστικών τύπου LED για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό» και 
συγκεκριμένα  το αρθ.5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ που αναφέρεται στη αποδέσμευση  
του ποσού της εγγύησης καλής λειτουργίας  σε ετήσια  βάση  με ποσό αποδέσμευσης  
κατ’ έτος ίσο με : 

Ετήσιο ποσό αποδέσμευσης (     €    )=Ποσό εγγύησης καλής λειτουργίας (€) 
                                                       Έτος       Έτη Εγγύησης καλής λειτουργίας  

Η εγγυητική επιστολή ισχύει για δέκα έτη, μέχρι την 1.08.2030 ( πρώτη Αυγούστου του έτους  
δυο χιλιάδες τριάντα ). 
 Την υπ’αριθ.633/745653-0Β’ποσού 197.195,00 ευρώ εγγυητική επιστολή που κατέθεσε  

η κοινοπραξία «ΚΞ  ΓΚΛΟΜΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ –ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ  Εμπορία ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιών 
Συστημάτων Ανώνυμη Εταιρία –Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ,ΚΞ8 με διακριτικό τίτλο «ΚΞ GLOB8 » με ΑΦΜ 997281074 με έδρα 
στον Αγ.Δημήτριο  Αττικής Βουλιαγμένης287  για την καλή  λειτουργία των 
παραδοθέντων από αυτήν ειδών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση με αντικείμενο  
«Προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών τύπου LED για εξοικονόμηση ενέργειας στο 
δημοτικό φωτισμό». 

 Την υπ’αριθ. 398/26-10-2021 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής που είχε εγκρίνει την 
απομείωση της εγγυητικής επιστολής ποσού εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων εκατόν 
ενενήντα  πέντε (197.195,00)ευρώ κατά 10%  για το πρώτο έτος κατά το ποσό των δέκα 
εννέα χιλιάδων εφτακοσίων δέκα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτα (19.719,50) και εφεξής 
ισχύει  το ποσό των εκατόν  εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακόσιων  εβδομήντα πέντε 
ευρώ  και πενήντα λεπτά (177.475,50). 
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 Την βεβαίωση καλής λειτουργίας με αριθ.πρωτ:18971/1-8-2022 από την  επιτροπής 
παρακολούθησης ή οποία συγκροτήθηκε με την υπ’αριθ.295/30-12-2019 απόφαση της 
Οικονομικής επιτροπής.  

 
 Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική  Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση: 
 
Να εγκρίνει την απομείωση της εγγυητικής επιστολής   που κατέθεσε  η κοινοπραξία «ΚΞ  
ΓΚΛΟΜΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ –
ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ  Εμπορία ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιών Συστημάτων Ανώνυμη Εταιρία –Τ&Τ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ,ΚΞ8 με διακριτικό τίτλο 
«ΚΞ GLOB8 »  ποσού εκατόν   εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακόσιων  εβδομήντα πέντε 
ευρώ  και πενήντα λεπτά (177.475,50)ευρώ κατά 10% για το  δεύτερο έτος από την 
ημερομηνία κατάθεσης της εγγυητικής 25-6-2020 έως 21-6-2021 κατά το ποσό των δέκα επτά 
χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ  και πενήντα πέντε  λεπτά(17.747,55) και εφεξής 
να ισχύει   το ποσό  τον εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων  εφτακοσίων είκοσι επτά  ευρώ και 
ενενήντα  πέντε λεπτά ( 159.727,95).    
Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά . 
 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

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

 τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020,  

 την υπ’αριθμ.18985/2022 εισήγηση, 
o την βεβαίωση καλής λειτουργίας. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 (Επί παρόντων  ΠΕΝΤΕ (5) μελών και υπαρχούσης πραγματικής) 

   Εγκρίνει την απομείωση της εγγυητικής επιστολής   που κατέθεσε  η κοινοπραξία «ΚΞ  
ΓΚΛΟΜΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
–ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ  Εμπορία ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιών Συστημάτων Ανώνυμη Εταιρία –Τ&Τ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ,ΚΞ8 με διακριτικό τίτλο 
«ΚΞ GLOB8 »  ποσού εκατόν   εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακόσιων  εβδομήντα πέντε 
ευρώ  και πενήντα λεπτά (177.475,50)ευρώ κατά 10% για το  δεύτερο έτος από την 
ημερομηνία κατάθεσης της εγγυητικής 25-6-2020 έως 21-6-2021 κατά το ποσό των δέκα 
επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ  και πενήντα πέντε  λεπτά(17.747,55) και 
εφεξής να ισχύει   το ποσό  τον εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων  εφτακοσίων είκοσι επτά  
ευρώ και ενενήντα  πέντε λεπτά ( 159.727,95).    
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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