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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 63ης  έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων 
 
 
ΘΕΜΑ: ΕΝΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 802/2021 ΠΡΑΞΗΣ 
Ε’ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 
 
Στα Χανιά, σήμερα την 1η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11.30 π.μ., 
διεξήχθη έκτακτη δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169) με το οποίο 
τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), του αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου Υπ. Εσωτερικών και των 
αριθμ. 426/77233/13.11.2020 και αριθμ. 643/69472/24.09.2021 Εγκυκλίων Υπουργείου Εσωτερικών, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 61807/01-12-2021  πρόσκληση που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους 
δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019. 
 
 
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:  
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 

1. Αλόγλου Αναστάσιος, Πρόεδρος  1. Αποστολάκης Σπυρίδων 
2. Ζερβουδάκη Ελένη  2. Δρακάκης Πέτρος 
3. Καλογριδάκης Μιχαήλ  3. Βάμβουκας Αναστάσιος 
4. Μιχαηλάκης Στυλιανός    
5. Νικηφοράκης Ιωάννης    
6. Γιαννακάκης Ιωάννης    
7. Ψαρουδάκης Νεκτάριος    
8. Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος    

 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Γραμματέας της Επιτροπής Τσουκαλά Ουρανία, υπάλληλος του Δήμου, 
για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών συμμετείχαν  οκτώ (8) μέλη. 
 
Τέθηκε υπόψη της επιτροπής η εντός ημερήσιας διάταξης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 61669/30-11-2021 εισήγηση 
του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Χανίων, Περράκη Μάρκου, η οποία έχει ως εξής: 
 
ΣΧΕΤ. :  Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 54941/30.11.2021 (αριθμ. πρωτ. Δήμου Χανίων 

61669/30.11.2021) έγγραφο του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
 
Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, μας κοινοποιήθηκε η με αριθμ. 802/2021 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου Χανίων και της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ» για την ανάθεση του έργου «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» για τους λόγους 
που αναφέρονται σε αυτήν. 

 
Επειδή έχουμε τη γνώμη ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να τελεσφορήσει προσφυγή ανάκλησης κατά 
της Πράξεως αυτής ενώπιον του Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρακαλούμε να λάβετε 
απόφαση με την οποία θα δίδετε εντολή στον δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, κο Μάρκο 
Περράκη και βάσει του άρθρου 72 παρ. 1 περιπτ. ι του Ν. 3852/2010, να ασκήσει προσφυγή ανάκλησης 
κατά της υπ' αριθμ. 802/2021 Πράξης του E΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία μας 
κοινοποιήθηκε στις 30.11.2021 και να την υποστηρίξει οποτεδήποτε ορισθεί η συζήτηση αυτής ενώπιον 
του αρμοδίου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 
H προθεσμία για την άσκηση της είναι 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της στο Δήμο 
Χανίων, ήτοι λήγει στις 14.12.2021. Το θέμα είναι εξαιρετικά επείγον λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας 
του έργου καθώς και του γεγονότος ότι η επόμενη δικάσιμος του Εβδόμου Τμήματος είναι στις 
07.12.2021· συνεπώς θα πρέπει να ασκηθεί άμεσα η προσφυγή ανάκλησης προς αποφυγή περαιτέρω 
καθυστερήσεων. 

ΑΔΑ: ΩΤΒΓΩΗ5-1ΗΣ



 
 
 
 
Τέθηκε υπόψη της επιτροπής ότι τόσο η συνεδρίαση όσο και το θέμα κρίνονται ως κατεπείγοντα καθώς 
θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για να δοθεί εντολή για άσκηση προσφυγής ανάκλησης κατά της υπ’ 
αριθμ. 802/2021 πράξης Ε’ κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία  κοινοποιήθηκε στο Δήμο Χανίων 
στις 30.11.2021. Το θέμα είναι εξαιρετικά επείγον λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας του έργου και του 
γεγονότος ότι η επόμενη δικάσιμος είναι στις 7 Δεκεμβρίου 2021, προς αποφυγή περαιτέρω 
καθυστερήσεων. 
 
Τα μέλη της επιτροπής συμφώνησαν ομόφωνα για το κατεπείγον τόσο της συνεδρίασης όσο και του 
θέματος. 

  

Κατόπιν αυτών και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση  
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από τις 
διατάξεις της παρ. 1 του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α’/12-10-2020) 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1) Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος: ΕΝΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 802/2021 ΠΡΑΞΗΣ Ε’ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. 
 
2) Δίνει εντολή στο δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, κ. Μάρκο Περράκη να ασκήσει 
προσφυγή ανάκλησης κατά της υπ’ αριθμ. 802/2021 Πράξης του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
με την οποία έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χανίων και της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον 
διακριτικό τίτλο «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ» για την ανάθεση του έργου «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ», και να την 
υποστηρίξει οποτεδήποτε ορισθεί η συζήτηση αυτής ενώπιον του αρμοδίου Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.  
 

 
Η  απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 847/2021 

 

      Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως : 
 

 
                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 
            ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
  ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

  ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
  ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Η Γραμματέας 

 
Τσουκαλά Ουρανία  

ΑΔΑ: ΩΤΒΓΩΗ5-1ΗΣ
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