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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 17/2019 
 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της με αριθμό 5/2019 

έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Αλίμου 
 

Θέμα 2ο τακτικό: Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 325/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: Έγκριση 
διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την « Ανάπτυξη ολοκληρωμένης  υποδομής για την φιλοξενία 
ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στις παραλίες Αλίμου.   
 
Στον Άλιμο σήμερα 30 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε 
σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν της με αρ. πρωτ. Γ.Δ. 868/30-01-2019 έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου της κ. Ανδρέα Κονδύλη – Δημάρχου, που επεδόθη  σε κάθε μέλος της 
επιτροπής ξεχωριστά, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 75 §6 του Ν.3852/2010. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού από τα 9 μέλη, ήταν παρόντα στην έναρξη της συνεδρίασης τα 
πρώτα 5 εκ των αναγραφομένων: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1. ΒΡΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
2. ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 2. ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
3. ΣΥΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 3. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4. ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

5. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ (αναπλ. Μέλος)    
  Αν και νόμιμα είχαν κληθεί 

    

 
Τα μέλη της Επιτροπής αποφαίνονται ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3852/10 λόγω ανάγκης διεκπεραίωσης επειγόντων θεμάτων με χρονικούς περιορισμούς και ειδικότερα: 
το πρώτο θέμα αφορά την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2019, όπου η παρούσα 
σύμβαση λήγει την 01/02/2019 και το δεύτερο θέμα αφορά πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με συγκεκριμένη 
προθεσμία ολοκλήρωσης των απαραίτητων ενεργειών.  
 
Πάνω στο 2ο τακτικό θέμα ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, θέτει υπόψη των μελών την εισήγηση 
του Δημάρχου Αλίμου κ. Ανδρέα Κονδύλη, που έχει ως εξής: 
Με το υπ΄αριθμ. 325/12.12.2018 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι διακήρυξης της 
προμήθειας «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης υποδομής για τη φιλοξενία ατόμων με αναπηρία».  
Επειδή κατά τη διαγωνιστική διαδικασία διαπιστώθηκαν αφενός ασάφειες στις προδιαγραφές ορισμένων 
ειδών της μελέτης  και αφετέρου  ότι κάποια είδη έπρεπε να τιμολογηθούν με διαφορετική κλίμακα ΦΠΑ,  
Εισηγούμαι 
Την ακύρωση της 325/2018 Ο.Ε.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω  
 
 

 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Ακυρώνει την υπ’αριθμ. 325/2018 με τίτλο: « Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
για την « Ανάπτυξη ολοκληρωμένης  υποδομής για την φιλοξενία ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στις 
παραλίες Αλίμου», σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια.  

Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 17/2019. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 
ΣΥΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 
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