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ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ: 12

Σπάρτη 17 –03 - 2017
Αριθ. Πρωτ.: οικ.6590

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- κ. Δήμαρχο
- κ. Νομική Σύμβουλο
- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Περιβάλλοντος
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης
- κ. Προϊστάμενο Τμήματος Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών, της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης
- Τμήμα Πληρ/κής, Επικ/νιών και Διαφάνειας
- Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας

Καλείστε

σε

τακτική

συνεδρίαση

που

θα

γίνει

στο

Δημοτικό

κατάστημα

(Δημαρχιακό Μέγαρο-Κεντρική Πλατεία Σπάρτης-αίθουσα συνεδριάσεων)
την 21η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη

και ώρα 19.30 για συζήτηση και λήψη

απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ ΑΤΑ
1.«Έγκριση
της υπ΄αριθ. 6240/14-03-2017 Απόφασης Δημάρχου για την
ανάθεση εκτέλεσης εργασιών του έργου : «Επείγουσα αποκατάσταση
επικίνδυνου τμήματος δημοτικής οδού εντός ΤΚ Θεολόγου–τροποποίηση
προϋπολογισμού οικον.έτους 2017 - τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
έτους 2017».
2.«Έγκριση δαπάνης & διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού 2017 ».
3.«Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός όρων εκτέλεσης και
έγκριση διάθεσης πίστωσης, της προμήθειας: «Προμήθεια λαμπτήρων και
ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. Δημοτικών Ενοτήτων πλην Σπάρτης
2017» .

4.«Ανάθεση σε Δικηγόρο Σπάρτης, για άσκηση εφέσεως και αιτήσεως
αναστολής εκτελέσεως, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά των
υπ’αριθμ. πρωτ. 1939/14-02-2017 και υπ’αριθμ. πρωτ. οικ. 2187/16-02-2017
Αποφάσεων Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους».
5. «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης
προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμήθειας καυσίμων
και λιπαντικών του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του Προσώπου για το
έτος 2017 βάσει του Ν.4412/16».
6.

«Περί

κατακύρωσης

αποτελέσματος

πλειοδοτικής,φανερής

και

προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση κατεστραμμένων μεταλλικών
κάδων απορριμμάτων του Δήμου Σπάρτης ».

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όπως σε περίπτωση κωλύματος ή
απουσίας τους, γνωστοποιήσουν αυτό έγκαιρα στο Προεδρείο προκειμένου να κληθεί και να
συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας του.

Στη

συνεδρίαση

παρακαλούνται

να

παρευρίσκονται

Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών.
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

οι

Διευθυντές

και

