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ΘΕΜΑ: Ακύρωση της υπ’ αριθμ 213/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός του τρόπου και όρων 
εκτέλεσης  της  Προμήθειας  «Έτοιμων  γευμάτων  για  τη  σίτιση  των  μαθητών  του 
Μουσικού Σχολείου Λάρισας για το σχολικό έτος 2018-2019».

Στη  Λάρισα  σήμερα  17-05-2018  ηµέρα  της  εβδοµάδας  Πέμπτη  και  ώρα  12.30  μ.µ.,  η 
Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
17287/11-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής  κ.  Αθανασίου Αδαμόπουλου,  που 
ορίστηκε με τη µε αριθµ. 355/28-02-2017 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από 
τα  µέλη  οι  κ.  1)  Αθανάσιος  Αδαμόπουλος  ως  Πρόεδρος,  2)  Αναστασίου  Μιχαήλ,  3)  Νταής 
Παναγιώτης, 4)Πράπας Κων/νος 5) Σούλτης Γεώργιος και 6) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός  ημερήσιας  διάταξης 
(πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης 
λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Ακύρωση της υπ’ αριθμ 213/2018 
Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός του τρόπου και όρων εκτέλεσης της Προμήθειας «Έτοιμων γευμάτων 
για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λάρισας για το σχολικό έτος 2018-2019» και 
αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010
2. Τη με αριθμ. 213/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός του τρόπου και όρων εκτέλεσης της 

Προμήθειας  «Έτοιμων  γευμάτων  για  τη  σίτιση  των  μαθητών  του  Μουσικού  Σχολείου 
Λάρισας για το σχολικό έτος 2018-2019».

3. Τη με αριθμ.  πρωτ.  17839/16-05-2018 εισήγηση της Δ/νσης Αθλητισμού Πολιτισμού & 
Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, η οποία έχει ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του ΚΗΜΔΗΣ και του 
ΕΣΗΔΗΣ  αναρτήθηκε  εσφαλμένο  αρχείο  που  αφορά  τον  Καθορισμό  του  τρόπου  και  όρων 
εκτέλεσης  της  Προμήθειας  «Έτοιμων  γευμάτων  για  τη  σίτιση  των  μαθητών  του  Μουσικού 
Σχολείου Λάρισας για το σχολικό έτος 2018-2019».

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε να ακυρωθεί με υπ΄ αριθμ. 213/2018 Απόφαση Ο.Ε. με 
θέμα Καθορισμός του τρόπου και όρων εκτέλεσης της Προμήθειας «Έτοιμων γευμάτων για τη 
σίτιση  των  μαθητών  του  Μουσικού  Σχολείου  Λάρισας  για  το  σχολικό  έτος  2018-2019  λόγω 
εσφαλμένης ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ακύρωση της με αριθμ.  213/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός του τρόπου και όρων 
εκτέλεσης  της  Προμήθειας  «Έτοιμων  γευμάτων  για  τη  σίτιση  των  μαθητών  του  Μουσικού 
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Σχολείου Λάρισας για το σχολικό έτος 2018-2019», για τον λόγο που αναφέρεται στην παραπάνω 
εισήγηση.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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