ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ: 7

Σπάρτη

16 –02 - 2017

Αριθ. Πρωτ.: οικ.3819

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 20η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα

και ώρα 18.15, για συζήτηση

και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ ΑΤΑ
1.
«Συγκρότηση
επιτροπής
διενέργειας
διαγωνισμών
και
αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών για το έτος 2017 βάσει του Ν.4412/16 ».
2. «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης
προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών
υπηρεσιών για το έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/16 ».
3. «Περί έγκρισης και κατάρτισης όρων διενέργειας δημοπρασίας για την
εκποίηση κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων του Δήμου ».
4. « Έγκριση δαπανών & διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού 2017 ».

5.

«Περί

έγκρισης

έκδοσης

εντάλματος

προπληρωμής

δαπάνης

συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στην διεθνή έκθεση τουρισμού BIT στo
Mιλάνο και ορισμού υπόλογου υπαλλήλου».

6.

«Περί

έγκρισης

έκδοσης

εντάλματος

προπληρωμής

δαπάνης

συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στην διεθνή έκθεση τουρισμού MITT στη
Μόσχα και ορισμού υπόλογου υπαλλήλου».

7.

«Περί

έγκρισης

έκδοσης

εντάλματος

προπληρωμής

δαπάνης

συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στην διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΤΒ στo
Βερολίνο και ορισμού υπόλογου υπαλλήλου».

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

