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                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
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Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΑΧ.  Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Δημοκρατίας 1                                 ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ:  502 
Ταχ. Κώδικας:121 34 Περιστέρι   
Τηλ. 2105701186-190       
Email: de@peristeri.gr      
 
 

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

  Ανάκληση των υπ’ αρ. 422/26-06-2018 (ΑΔΑ: 72ΓΩΩΞ2-ΓΙΙ) και 332/10-05-2018 
(ΑΔΑ: 7ΘΤΓΩΞ2-81Χ) πράξεων Ο.Ε. που αφορούν την έγκριση Πρακτικού 1 και την 
κατάρτιση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας αντίστοιχα καθώς και ακύρωση του 
διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ/18», 
προϋπολογισμού 500.000,00 €. 
 
 
Στο Περιστέρι και στο Δημοτικό κατάστημα, συνήλθε σήμερα 28/8/2018  ημέρα ΤΡΙΤΗ &  
ώρα 12:00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν  της υπ’ αριθμ.πρωτ.οικ.33247/24-8-2018  
πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  
παρόντων του   Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,  
και των εξής τακτικών μελών: Τσιώτα- Μάρκου Μ., Καλλιάφας Αν., Παναγιωτόπουλος Π.,  
Ζερβάκη Αργ.,   
απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Μουκουβίνας Β., Αναγνωστόπουλος Θ., Κακλαμάνος Μ., 
Μαργανέλης Χρ.,   
που  δεν  προσήλθαν  αν  και  κλήθηκαν  νόμιμα,   
οι οποίοι αναπληρώθηκαν από τα εξής αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα: Μπέτσης Β., Ποθητός Κ.,  
εισήλθε  στην εξέταση, του με αριθμό    3   θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
       Η  Οικονομική  Επιτροπή  άκουσε  τον  κ.  Πρόεδρο  που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ’ 
όψη της Επιτροπής το σχετικό εισηγητικό έγγραφο του  A/ρχου κ. Λύκου Παν.,                             
 που έχει ως εξής: 
 
 

 Παρακαλούμε όπως ανακληθούν οι ανωτέρω πράξεις της Ο.Ε. εξαιτίας της μη 
δημοσίευσης (εκ παραδρομής) σε 2 τοπικές εφημερίδες  της περίληψης της διακήρυξης του 
διαγωνισμού, καθώς και να ακυρωθεί ο διαγωνισμός του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ/18», προϋπολογισμού 500.000,00 €. 
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Αφού έλαβε υπ’ όψη  τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε  το θέμα, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  τα  ε ξ ή ς: 

 
 

 
Με ψήφους 6 έναντι 1 λευκής της κ. Ζερβάκη, ανακαλεί  τις  υπ’ αρ. 332/10-05-2018 
(ΑΔΑ: 7ΘΤΓΩΞ2-81Χ) και 422/26-06-2018 (ΑΔΑ: 72ΓΩΩΞ2-ΓΙΙ)  πράξεις της  
Οικονομικής Επιτροπής,   που αφορούν την κατάρτιση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας 
και την έγκριση Πρακτικού 1 αντίστοιχα,  λόγω της μη δημοσίευσης (εκ παραδρομής) σε 2 
τοπικές εφημερίδες της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού  και ως εκ τούτου 
ακυρώνει τον διαγωνισμό του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ/18», πρ/σμού 500.000 €, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση. 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος 
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