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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 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. 10ηΠρ./10ηΣυν./6631/12-3-2021 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου.  
    Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με μόνιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 441/20987/8-9-2020 
απόφαση Δημάρχου, 2)Κανλή Χρήστο,(Αντιπρόεδρο), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό 
μέλος, 4)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 5)Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, 6)Χατζή 
Ελένη, τακτικό μέλος, 7)Τσουκαλά Παναγιώτη, τακτικό μέλος, 8)Γρίβα Ελένη 
αναπληρωματικό μέλος και 9) Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό μέλος .  
Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Βλασσάς Παναγιώτης, Αναμουρλόγλου Χρήστος 
τακτικά μέλη παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ.  
10ηΠρ./10ηΣυν./6631/12-3-2021 πρόσκληση του Προέδρου. 

  Κατά την έναρξη της συζήτησης του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι  

δημοτικοί σύμβουλοι κ. Σακκαλόγλου Αγγελική(αναπληρώθηκε από τον κ. 

Καρβουνιάρη Αντώνιο), και Τσομπάνογλου Φώτιος . 
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: Ανάδειξη 
της εταιρείας ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ ως προσωρινού αναδόχου, του έργου: «Παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο-1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας.» 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 6199/9-3-2021 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

  Η Οικονομική Επιτροπή με την υπαριθμ 67/23-2-2021 Πράξη της αποφάσισε να 
ζητηθεί αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς από τον μειοδότη του διαγωνισμού 
του έργου Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο-1ο Λύκειο Νέας 
Ιωνίας σύμφωνα με το άρθρο 88 του Νόμου 4412/2016 . 

    Σύμφωνα με πρακτικό , μειοδότης του διαγωνισμού του παραπάνω έργου είναι η 
εταιρεία LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA που έδωσε την καλύτερη προσφορά 
με ποσοστό έκπτωσης 45% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης. 

Η υπαριθμ. 67/2021 Πράξη κοινοποιήθηκε στην εν λόγω εταιρεία με την προτροπή να 
αιτιολογήσει την χαμηλή  οικονομική  προσφορά της εντός δέκα(10) ημερών σύμφωνα με 
το άρθρο 88 του Νόμου 4412/2016. 

Επειδή το χρονικό διάστημα των δέκα ημερών πέρασε χωρίς απάντηση της εταιρείας, 
προτείνουμε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Νόμου 4412/2016 τον αποκλεισμό της από τη 
συνέχεια του διαγωνισμού  και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του έργου  
Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο-1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας  την 2η 
σε σειρά μειοδοσίας εταιρεία που σύμφωνα με το 1Ο πρακτικό της επιτροπής του 
διαγωνισμού είναι η εταιρεία ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ με ποσοστό έκπτωσης 34,30 % 

Με βάση τα παραπάνω καλείται  η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: 
Την ανάδειξη της εταιρείας ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ  ως προσωρινού αναδόχου του 

έργου Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο-1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας 
και η οποία θα πρέπει εντός δεκαπέντε(15) ημερών να καταθέσει τα δικαιλογητικά 
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κατακύρωσης .  
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 Ν.4412/2016 και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020,  

 την υπ’αριθμ.6199/2021 εισήγηση, 

 Το από 17-12-2020 πρακτικό. 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ  
(Επί παρόντων  ΟΚΤΩ (8) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

 
Την ανάδειξη της εταιρείας ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ,  ως προσωρινού αναδόχου του 

έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο-1ο Λύκειο Νέας 
Ιωνίας», η οποία εταιρεία θα πρέπει εντός δεκαπέντε(15) ημερών να καταθέσει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης .  
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 

ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 

 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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