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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 151/2019 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της με αριθμό 33/2019 

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Αλίμου 
 

Θέμα 2οέκτακτο: Ακύρωση του από 30-7-2019 διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή 
εξωτερικών διακλαδώσεων ΟΜΑΔΑ Δ 107»  και έγκριση των τροποποιημένων όρων της διακήρυξης 
για την ανάθεση του εν λόγω έργου. 
 

Στον Άλιμο σήμερα 30 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 18324/26-07-2019 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. ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2. ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

3. ΣΥΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 3. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4. ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 4. ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

5. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ (αν. μέλος) 5. ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
  Αν και νόμιμα είχαν κληθεί 

 

Γίνεται πρόταση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής για τη συζήτηση δύο (2) έκτακτων θεμάτων  με τίτλο:  
1ο έκτακτο: Έγκριση 3ου Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια Τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τους Δημοτικούς Παιδικούς 
Σταθμούς του Δήμου Αλίμου, 2019». 

2ο έκτακτο: Ακύρωση του από 30-7-2019 διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή 
εξωτερικών διακλαδώσεων ΟΜΑΔΑ Δ 107»  και έγκριση των τροποποιημένων όρων 
της διακήρυξης για την ανάθεση του εν λόγω έργου. 

 
Τα μέλη της Επιτροπής κρίνουν ότι απαιτείται να συζητηθούν για την εύρυθμη λειτουργία των 
Υπηρεσιών του Δήμου και ψηφίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ ότι είναι κατεπείγοντα και τα εγγράφουν στην 
ημερήσια διάταξη μετά  τα τακτικά θέματα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010. 
 
Πάνω στο 2ο έκτακτο θέμα ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, θέτει υπόψη την εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που έχει ως εξής: 
 
Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε ακύρωση του από 30-7-2019 διαγωνισμού για την ανάθεση του 
έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ΟΜΑΔΑ Δ 107»  λόγω τροποποίησης των όρων της 
διακήρυξης για την ανάθεση του εν λόγω έργου και έγκριση αυτών. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς σχέδιο διακήρυξης και μετά από 
διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Ακυρώνει τον από 30-7-2019 διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή εξωτερικών 
διακλαδώσεων ΟΜΑΔΑ Δ 107» λόγω τροποποίηση των όρων της διακήρυξης για την ανάθεση 
του εν λόγω έργου.  

2. Καταρτίζει εκ νέου τους όρους της διακήρυξης του έργου ««Κατασκευή εξωτερικών 
διακλαδώσεων ΟΜΑΔΑ Δ 107»», σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο όρων διακήρυξης.  

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια. 

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  151/2019. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΣΥΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 
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