
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ   Από το πρακτικό της  42ης  

κατεπείγουσας δια περιφοράς 

συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του  Δήμου 

Ναυπακτίας έτους 2021   

 

                                                                                     Αριθ. Απόφασης    276 / 2021 

 

ΠΕΡΙ: Ακύρωση-Ματαίωση του διαγωνισμού ανοιχτού διαγωνισμού του 

έργου «Βελτίωση-συντήρηση οδικού δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου». 

  

 

Στη Ναύπακτο σήμερα την 2-8-2021 ημέρα Δευτέρα, συνήλθε σε κατεπείγουσα 

δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, (μέσω 

τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 14:00 και ώρα λήξης 14:30, ύστερα από την με 

αριθ.πρωτ.:13767/2-8-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε 

όλα τα μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ η οποία 

κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), της 426/13-11-2020 

εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18. 

   

Συμμετέχουν τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής 

 

1. Γκίζας Βασίλειος, Πρόεδρος Επιτροπής 

2. Παπαβασιλείου Σωκράτης, Αντιπρόεδρος Επιτροπής   

3. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης 

4. Κοτρωνιάς Θωμάς 

5. Δημητρόπουλος Νικόλαος 

6. Τσουκαλάς Κων/νος 

 

Απόντα  μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής 

1. Μουχτούρης Ηρακλής 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης   η  κ. Σπυριδούλα Παυλοχρήστου υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

   

Ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι  υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την συμμετοχή  6  

μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγήθηκε το 1o  θέμα εκτός 

της ημερήσιας διάταξης «Ακύρωση-Ματαίωση του διαγωνισμού ανοιχτού 

διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση-συντήρηση οδικού δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου»,  και 

είπε ότι το θέμα είναι κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί  άμεσα λόγω καταληκτικών 

ημερομηνιών.  

 

Τα μέλη της επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκριναν το κατεπείγον του θέματος. 

 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 2-8-2021 εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , η οποία έχει ως ακολούθως: 

 

ΘΕΜΑ:  Ακύρωση-Ματαίωση του διαγωνισμού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου 

«Βελτίωση-συντήρηση οδικού δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου». 

ΑΔΑ: ΩΘΟΛΩΚΓ-Υ6Λ



   

 

Έχοντας υπόψη μας : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(Φ.Ε.Κ. 87/Τεύχος Α'/07-06-2010) όπως έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και 

ισχύουν σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 

147/Τεύχος Α’ /08-08-2016). 

3. Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ναυπακτίας του έτους 2021 όπως εγκρίθηκε 

από την υπ’ αριθμόν 277/21-12-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

«Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ναυπακτίας έτους 2021». 

4. Τον προυπολογισμό της μελέτης  500.000,00 € που βαρύνει τον Κ.Α. 30-

7333.010 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου 

Ναυπακτίας ύστερα από την υπ’ αριθμόν 310/21-12-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ναυπακτίας 

έτους 2021» και σύμφωνα με  την 107/2021 απόφαση, του Δ.Σ Δήμου 

Ναυπακτίας αναμόρφωσης του  προϋπολογισμού  του οικονομικού έτους 2021. 

5. Την υπ’ αριθμόν 131/30-06-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

«Έγκρισης μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του 

έργου» της αρ. 12/2021 μελέτης του έργου «Βελτίωση-συντήρηση οδικού δικτύου 

ΔΚ Ναυπάκτου». 

6. Το φάκελο του έργου «Βελτίωση-συντήρηση οδικού δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου» με 

τα τεύχη δημοπράτησης όπως εγκρίθηκαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας. 

7. Η αριθμ. απόφαση 238/2021 Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων 

διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση-συντήρηση οδικού 

δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου». 

8. Το γεγονός  ότι εκ παραδρομής  έχει γραφτεί λάθος  στη Διακήρυξη το ποσό της 

εγγυητικής συμμετοχής και απαιτείται επανακαθορισμός των όρων διακήρυξης 

ανοιχτού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Βελτίωση-

συντήρηση οδικού δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου» 

 

Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε  

 

1. Για την λήψη απόφασης για ακύρωση-ματαίωση του με αριθμ.23253/23-07-

2021 ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση-συντήρηση οδικού δικτύου 

ΔΚ Ναυπάκτου» με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 21PROCCO8973283 2021-07-

23 και α/α συστήματος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 182279.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από την δια περιφοράς συνεδρίαση και αφού έλαβε 

υπόψη της τα παραπάνω,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος. 

2. Εγκρίνει την ακύρωση-ματαίωση του με αριθμ.23253/23-07-2021 ανοιχτού 

διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση-συντήρηση οδικού δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου» 

με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 21PROCCO8973283 2021-07-23 και α/α συστήματος 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 182279. 

ΑΔΑ: ΩΘΟΛΩΚΓ-Υ6Λ



   

 

 

Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   276 / 2021. 

 

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

 

  Ο Πρόεδρος                 Η γραμματέας           Τα μέλη 

Υπογραφή                   Υπογραφή        Υπογραφές 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ναύπακτος    2-8-2021 

 

   Η Προϊσταμένη  ΤΥΠΟ                                  Η Γραμματέας της Οικ. Επιτροπής 

 

 

Σταυρούλα – Μαρία Χωραφά                                          Παυλοχρήστου Σπυριδούλα 

 

ΑΔΑ: ΩΘΟΛΩΚΓ-Υ6Λ
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