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                                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113/2022 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού 12/2022 

Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλίμου 

 

2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Ανάκληση της δημοπρασίας του έργου «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις 

σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αλίμου». 

Σήμερα, 12 Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 έως 15:00, συνήλθε σε τακτική δια 

περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το αρ. 67 του Ν. 3852/2010 και τον ν. 

4682/2020, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 10415/08-04-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της 

κ. Ανδρέα Κονδύλη–Δημάρχου, που επεδόθη σε κάθε μέλος της επιτροπής ξεχωριστά, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 75 §6 του Ν. 3852/2010. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού από τα 9 μέλη, συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα 7 εκ των 

αναγραφομένων: 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

2. ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2. ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

3. ΣΥΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ   

4. ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
5. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

6. ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

7. ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Αν και νόμιμα είχαν κληθεί 

Γίνεται πρόταση για τη συζήτηση πέντε (5) έκτακτων θεμάτων : 

1ο θέμα Έγκριση συμμετοχής Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Αλίμου σε προπαρασκευαστικές 

συσκέψεις αναφορικά με την προετοιμασία της συνεδρίασης της Μόνιμης Επιτροπής 

Ιθαγένειας, Διακυβέρνησης, Θεσμικών και Εξωτερικών Υποθέσεων της Επιτροπής των 

Περιφερειών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης που θα διεξαχθεί στον Άλιμο 23 και 24 Ιουνίου 

2022. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών 

μετακίνησης, διαμονής και ημερήσια αποζημίωση. 

2ο θέμα Ανάκληση της δημοπρασίας του έργου «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα 

δημοτικά κτίρια του Δήμου Αλίμου». 

3ο θέμα Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Θ.Ο.Π.Α.Α. έτους 2022 

4ο θέμα Έγκριση 1ου πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής διαγωνισμών του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας». 

5ο θέμα Έγκριση ή μη  2oυ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  «Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τους 

Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλίμου 2022-2023» σύμφωνα με την υπ' 

αριθμ. 28218/16.11.2021 διακήρυξη. 

 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Τα μέλη της Επιτροπής κρίνουν ότι απαιτείται να συζητηθούν για την εύρυθμη λειτουργία των 

Υπηρεσιών του Δήμου, ψηφίζουν ομόφωνα 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 εισηγούμενος θέτει υπόψη των 

μελών τα εξής : 

Με τη με αριθ. 99/2022 προηγούμενη Απόφασή σας εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου 

«Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αλίμου» και ακολούθησε η με 

αριθ. πρωτ. 9249/30.3.2022 σχετική Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας και  η με αριθ. πρωτ. 

9254/30.3.2022 αντίστοιχη διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου.  

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί ο προδημοπρασιακός έλεγχος της διακήρυξης από την 

ΕΥΔΕ της Περιφέρειας Αττικής, καλείσθε για τη λήψη Απόφασης ανάκλησης της δημοπρασίας του 

έργου «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αλίμου». 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνουν την ανάκληση της δημοπρασίας του έργου «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε 

επιλεγμένα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αλίμου» λόγω του ότι μέχρι σήμερα δεν έχει 

ολοκληρωθεί ο προδημοπρασιακός έλεγχος της διακήρυξης από την ΕΥΔΕ της Περιφέρειας 

Αττικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση. 

2. Εξουσιοδοτούν τον Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια.  

Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο 

στην πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά την λήψη των μέτρων αποφυγής της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 113/2022. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΣΥΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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