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ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 168/20-04-2022  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.  
 

 
 
Στο Περιστέρι, συνήλθε σήμερα   11/5/2022 ημέρα TETAΡΤΗ     & ώρα 12:00 μ.μ.  
η Οικονομική Επιτροπή με τηλεδιάσκεψη μέσω «Cisco Webex”,  
σύμφωνα με τις διατάξεις του aρ.67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ Α΄169/18-9-2021),  
κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 20784/6-5-2022 
πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  
παρόντων του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,  
& των εξής τακτικών μελών: Τσιώτα-Μάρκου Μ., Ποθητός Κων., Κακλαμάνος Μιχ., Mπέτσης 
Β., Καλαντώνης Ιωάν., Πήττα Ευγ.,   
απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Αναγνωστόπουλος Θ., Μαργανέλης Χρ.,  
που δεν συνδέθηκαν στο σύστημα τηλεδιάσκεψης αν και κλήθηκαν νόμιμα   
εκ των οποίων ο κ. Αναγνωστόπουλος Θ. αναπληρώθηκε  από το αναπληρωματικό μέλος κ. 
Γαλάνη-Τζάτζου Ευγ.       
Ο Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό  10  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   Α/ρχου κ. Ποθητού Κων.,                  
 που έχει ως εξής: 
 
 
 Με την υπ αριθμό 168/2022 (ΑΔΑ:  6ΒΝΨΩΞ2-ΟΔΕ) εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για 
τον διαγωνισμό της προμήθειας οικοδομικών υλικών , πλακών οδοστρωσίας και 
σιδηρουργικών υλικών  καθ ομάδες του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών . 
 
Επειδή εκ παραδρομής το σύνολο τιμής της Γ ομάδας  ήταν λάθος παρακαλούμε : 
Για την ανάκληση της ως άνω απόφασης  
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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: 

 
 

Ομόφωνα  ανaκaλεί  την υπ’ αριθμ. 168/20-04-2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
που αφορά  την έγκριση των όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό της προμήθειας 
οικοδομικών υλικών , πλακών οδοστρωσίας και σιδηρουργικών υλικών  καθ ομάδες του 
Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  
επειδή εκ παραδρομής το σύνολο τιμής της Γ ομάδας  ήταν λάθος, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην εισήγηση.   
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος 
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