
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 23ην του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 

14:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4646/16-4-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα, 

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη,  

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,  

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,  

7. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, απούσα, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  8Ο Η.Δ. 

Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 64/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ.  230/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» 

συνέταξε το με αρ. πρωτ. 2898/07-03-2018 Πρακτικό ΙΙ το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 64/2018 της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

Μετά την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ από την Οικονομική Επιτροπή, παρατηρήθηκε η έλλειψη 

προσκόμισης από τον προσωρινό ανάδοχο βεβαιώσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών για το όριο του 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 22.Γ της διακήρυξης και της παρ. 4 του άρθρου 20 

του Ν. 3669/2008. 
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Ως εκ τούτου, και έχοντας υπόψη την παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την 

οποία αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη, παρακαλούμε για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 64/2018 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να επαναληφθεί το στάδιο της παρ. 4.2 του άρθρου 4 της 

διακήρυξης το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» και η σύνταξη εκ νέου 

Πρακτικού περί ελέγχου δικαιολογητικών.  

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 & 

σύμφωνα με το άρθρο 22.Γ της διακήρυξης και της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 3669/2008, 

4. Με την υπ’ αριθμ.  230/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

5. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2898/07-03-2018 Πρακτικό ΙΙ, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 64/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα  με τις 

διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 22.Γ της διακήρυξης καθώς και της παρ. 4 

του άρθρου 20 του Ν. 3669/2008, προκειμένου να επαναληφθεί το στάδιο της παρ. 4.2 του άρθρου 4 της 

διακήρυξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» καθώς και η σύνταξη εκ 

νέου Πρακτικού περί ελέγχου δικαιολογητικών.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 91/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

23ην Απριλίου 2018. 

Ψυχικό, 27-4-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος 

 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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