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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα TΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 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. 21ηΠρ./21ηΣυν./12412/28-5-2021 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)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 
6) Αλατσίδου Ελένη 7)Χατζή Ελένη τακτικό μέλος, 8) Τσουκαλά Παναγιώτη, τακτικό μέλος. 

Δε συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος,  τακτικό μέλος και το 
αναπληρωματικό μέλος παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ 
αριθμ. 21ηΠρ./21ηΣυν./12412/28-5-2021 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε 
ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κανλής Χρήστος (Αντιπρόεδρος). 
 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 
  
Ο Πρόεδρος εισάγει το 3ο θέμα της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, που αφορά: ‘Εγκριση 2ου 
πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 
αναδόχου του έργου με τίτλο: Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο 
Λύκειο Νέας Ιωνίας. 
     
 Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την με αρ.πρωτ. 12055/26-5-2021 εισήγηση από 
την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα Μελετών & Κατασκευής Έργων, η οποία 
έχει ως ακολούθως: 

Σας διαβιβάζουμε το 2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για το 
έργο Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο-1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας  
προς έγκριση του.  Σύμφωνα με το πρακτικό  ο προσωρινός ανάδοχος του έργου με μέση 
έκπτωση 34,30 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης, που είναι η εταιρεία ΕΥΔΟΞΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ, κατέθεσε ορθώς όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης και 
προτείνεται να αναδειχθεί οριστικός ανάδοχος του έργου. 

Όπως αναφέρει το 2ο πρακτικό, η απόφαση της επιτροπής  πάρθηκε με πλειοψηφία δυο 
μελών έναντι ενός και οι απόψεις του μειοψηφούντος μέλους φαίνονται στο 
έγγραφο(ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που σας επισυνάπτουμε μαζί  με το 2ο πρακτικό. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει το πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, το 
οποίο έχει ως εξής: 

   
Νέο 2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

Εκτιμώμενης αξίας 766.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%), 
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ΣΥΝΟΛΟ 949.840,00 ευρώ 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
 
η οποία διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και τους όρους της σχετικής 
διακήρυξης.  
Στις 23 Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής μετά την με αρ. πρωτ. 3999/19-2-2021εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.  
Στην παραπάνω Τακτική Συνεδρίαση αποφασίστηκε να ζητηθεί αιτιολόγηση ασυνήθιστα 
χαμηλής προσφοράς (απόκλιση δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων του μέσου όρου των 
προσφορών), εντός δέκα (10) ημερών, από τον μειοδότη του διαγωνισμού του έργου 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, (ΑΔΑ:6ΣΚΠΩΚΥ-ΧΝΙ) η οποία κοινοποιήθηκε μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,στην 
εταιρεία LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. «Προσωρινό ανάδοχο» 
κατασκευής του εν λόγω έργου.  
Επειδή το χρονικό διάστημα των δέκα ημερών πέρασε χωρίς απάντηση της εταιρείας, η  
Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον αποκλεισμό της.  
Στις 16 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
(ΑΔΑ:ΨΓ13ΩΚΥ-6ΒΣ), στην οποία αποφασίστηκε η ανάδειξη της εταιρείας ΕΥΔΟΞΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ, 2η σε σειρά μειοδοσίας, ως προσωρινού αναδόχου του έργου 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, η οποία εταιρεία θα έπρεπε εντός δεκαπέντε (15) ημερών να καταθέσει  
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις.  
Σημειώνεται, ότι όλες οι ενέργειες έγιναν μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση κατά της διαδικασίας.  
Κατόπιν, ο ανάδοχος υπέβαλλε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) τα σχετικά δικαιολογητικά και τα κατέθεσε στην αναθέτουσα 2 
αρχή, σε σφραγισμένο φάκελο, με Α.Π. 7799/31-3-2021, εντός τριών εργάσιμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή.  
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε ότι 
καλύπτονται οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 21, 22 και 23 της σχετικής 
διακήρυξης και αποδεικνύονται τα δηλούμενα στο υποβληθέν κατά την κατάθεση 
προσφορών Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).  
Στη συνέχεια, η επιτροπή διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών και 
συνέταξε το παρόν πρακτικό.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού κάνει δεκτή την εταιρεία 
«ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ.», τα δικαιολογητικά της οποίας καλύπτουν τους όρους της 
διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.  
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του 
εν θέματι έργου στην εταιρεία ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ, ως «οριστικού αναδόχου», με 
μέσο ποσοστό έκπτωσης 34,30%.  
Το παρόν πρακτικό όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε κατά πλειοψηφία, από την Πρόεδρο 
και το ένα μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού (κος Φώτιος Σκλήρης),ενώ το τρίτο μέλος (κα 
Δήμητρα Σταύρου) αιτιολόγησε την άρνηση να συνυπογράψει, καταθέτοντας τις 
επιφυλάξεις της, σε έγγραφο το οποίο επισυνάπτεται και υποβάλλεται μέσω του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού   Στη συνέχεια, ο  Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν 
σχετικά με την εισήγηση. 

 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

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

 την με αρ. πρωτ. 12055/2021 εισήγηση, 

 το πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, 

 το αρθ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)  

 
Εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, ανακηρύσσοντας 
οριστικό ανάδοχο του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, την εταιρεία «ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ.», με 
μέσο ποσοστό έκπτωσης 34,30%, τα δικαιολογητικά της οποίας καλύπτουν τους όρους της 
διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού (σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής 
διαγωνισμού).  

 
     Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
          
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
                                                  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

                                                     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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