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                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                              
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Νο 20 
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΑΧ.  Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Δημοκρατίας 1                                 ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ: 226 
Ταχ. Κώδικας:121 34 Περιστέρι   
Τηλ. 2105701186-190       
Email: de@peristeri.gr      
 
 

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

            Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 718.059,20 € από την Περιφέρεια Αττικής  για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια συνθετικού υβριδικού χλοοτάπητα για το Δημοτικό Στάδιο 
Περιστερίου «Ατρόμητος – Άγγελος Ράμφος». 
 
Στο Περιστέρι, συνήλθε σήμερα  2/6/2022 ημέρα   ΠΕΜΠΤΗ   & 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. 24780/27-5-2022 
πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  
παρόντων του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,  
& των εξής τακτικών μελών Τσιώτα-Μάρκου Μαρίας, Ποθητού Κων/νου, Κακλαμάνου Μιχαήλ, 
Μπέτση Βασιλείου, και Πήττα Ευγενίας 
απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Καλαντώνη Ιωάννη, Αναγνωστόπουλου Θωμά, 
Μαργανέλη Χρήστου,που δεν συνδέθηκαν στο σύστημα τηλεδιάσκεψης αν και κλήθηκαν νόμιμα   
εκ των οποίων ο κ.  Αναγνωστόπουλος Θωμάς, αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος  
 Γαλάνη- Τζάτζου Ευγενία  αντίστοιχα. 
Ο Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό  2ΕΗΔ  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. Λύκου Παν.,                           
 που έχει ως εξής: 
 
  Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την υπ αριθμ. 54/2022 (ΑΔΑ: 9ΦΙ17Λ7-ΟΜ6) Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής,  σύμφωνα με την οποία εντάσσεται στο 
Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022, η προμήθεια με 
τίτλο :  «Προμήθεια συνθετικού υβριδικού χλοοτάπητα για το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου 
«Ατρόμητος – Άγγελος Ράμφος», προϋπολογισμού προ δημοπράτησης  (με ΦΠΑ) 718.059,20 €.  
  
              Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε να προκαλέσετε απόφαση του σώματος που να εγκρίνει 
την αποδοχή  χρηματοδότησης ποσού 718.059,20 €, από την Περιφέρεια Αττικής για την προμήθεια 
με τίτλο: «Προμήθεια συνθετικού υβριδικού χλοοτάπητα για το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου 
«Ατρόμητος – Άγγελος Ράμφος» 
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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 αποδέχεται την  χρηματοδότηση ποσού 718.059,20 € από την Περιφέρεια Αττικής  

για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια συνθετικού υβριδικού χλοοτάπητα για το Δημοτικό 
Στάδιο Περιστερίου «Ατρόμητος – Άγγελος Ράμφος», σύμφωνα με την 54/2022 Απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και όλα όσα αναλυτικά 
αναφέρονται στην εισήγηση. 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος 
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