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ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής
1. Δαράκη Ελένη του Κοσμά
2. Δεδεδήμου Γεωργία του Κωνσταντίνου
3. Καπονικολό Δημήτριο του Γεωργίου
4. Καρλαύτη Αθανάσιο του Βασιλείου
5. Καρμοίρη Ιωάννη του Νικολάου
6. Κοντάκο Ηλία του Γεωργίου
7. Βαλιώτη Ευάγγελο του Δημητρίου
8. Αποστολάκο Δημήτριο του Νίκωνος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κυρίες και Κύριοι,
Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
που θα πραγματοποιηθεί την

07-04-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης

13.00μ.μ. και λήξη 14.00 μ.μ.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης
της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), με τις
υπ΄αριθ.
40/20930/31-3-2020 και 18318/13-3-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου
Εσωτερικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 .
Από το νομοθέτη πλέον τίθεται ως μόνη προϋπόθεση για τη νομιμότητα της δια
περιφοράς συνεδρίασης , η συμμετοχή
έως την 31η Μαϊου 2020 , του ενός
δεύτερου(1/2) των μελών της Επιτροπής .
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται,
ανακοινώνονται από τον πρόεδρο της
Οικονομικής Επιτροπής , στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω μέχρι την ώρα λήξης της δια περιφοράς
συνεδρίασης (14.00 μ.μ.) τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν
να ψηφίσουν τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με
e-mail από τον προσωπικό τους λογαριασμό , προς το e-mail
της υπαλλήλου του Δήμου κας Τσαποϊτη Γεωργίας,
(g.tsapoiti@1504.syzefxis.gov.gr. )
Όσα μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail θα μπορούν να ψηφίσουν τα
κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό ,
προς το κινητό του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής με γραπτό
μήνυμα.
Μετά την ώρα λήξης της ψηφοφορίας (14.00μ.μ.) καμία ψήφος δεν θα
ληφθεί υπόψη.
ΘΕΜΑΤΑ
1.« Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
«ΕΜΑΥΤΙΩΝ» ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» » .
2.« Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη του
έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ 2019».
3.«
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της
υπηρεσίας «Αμοιβές Κτηνιάτρων», έγκριση των τεχνικών της προδιαγραφών
και καθορισμός των όρων διακήρυξης ».
4.« Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της
υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων
ζώων συντροφιάς έτους 2020 - 2021», έγκριση των τεχνικών της
προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης »..
5.«Επιχορήγηση του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ».
6.« Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 45-6699.0055 με τίτλο «Λοιπές
προμήθειες αναλώσιμων».
7. «Περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων για το μήνα Μάρτιο
2020».

έτους

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.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΟΙΝ/ΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
1. κ.Δήμαρχο
2. κ.Σταύρο Αργειτάκο, επικεφαλής Δημοτικής παράταξης
3. κ.Βουνάση Αλέξανδρο , επικεφαλής Δημοτικής παράταξης
4. κα Γενική Γραμματέα
5. Κυρίες-κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
6. Νομική Υπηρεσία
7. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών και
Συλλογικών Οργάνων
8. Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
9. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
10. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
11. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας,
Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος
12. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

