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      ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

1. Θυμιοπούλου Ελένη 
2. Κελεπούρης Βασίλειος  
3. Παπαστεργίου – Ζαρκάδα Αικατερίνη 
4. Τσιαμαντάς Δημήτριος 
5. Αντωνίου Ηλίας 
6. Ελευθερίου Βασίλειος 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  για κατεπείγουσα σύγκληση της   Οικονομικής Επιτροπής  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο 
Δημαρχείο, σε δημόσια  κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στις 20-06-2019 ημέρα Πέμπτη  
και ώρα 08:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης που 
είναι: 
 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για Επικύρωση ή μη του 2ου  πρακτικού του 

συνοπτικού διαγωνισμού, για  την Οδοποιία Λαμπερού 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση ή μη του 1ου  πρακτικού του συνοπτικού 

διαγωνισμού, για  Αντικατολισθητική προστασία Κερασιάς (ζαρζανέτ) 

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση ή μη του 1ου  πρακτικού του συνοπτικού 

διαγωνισμού, για  Έλεγχο - συντήρηση δεξαμενών, αντλιοστασίων και μετρήσεις 

υδρομέτρων 

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση ή μη του 1ου  πρακτικού του συνοπτικού 

διαγωνισμού, για  Εργασίες καθαρισμού – ευπρεπισμού και συντήρησης πρασίνου 

Δήμου Λίμνης Πλαστήρα 

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση ή μη του 1ου  πρακτικού του συνοπτικού 

διαγωνισμού, για  Αποχιονισμό  οδών –κοινόχρηστων  χώρων Δήμου Λίμνης 

Πλαστήρα (2
ος

 επαναληπτικός διαγωνισμός) 

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση ή μη του   πρακτικού διαπραγμάτευσης 

για την τεχνική υπηρεσία «Τεχνικού Συμβούλου –Μελετητή για την εκτέλεση του 

έργου ’’Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο του Δήμου 

Λίμνης Πλαστήρα (θέση Κέδρος)’’ » του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι είναι απαραίτητη η εκτέλεση το 

συντομότερο των διαδικασιών για ανωτέρω αναφερόμενους διαγωνισμούς ώστε να 

διασφαλιστεί η  εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 

 Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας των από τη συνεδρίαση με μέριμνά τους 

να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά 

αναφέρονται στην πρόσκληση. 

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Αναπληρωματικά μέλη:                                            
1. Αργύρης Γεώργιος 
2. Γώγουλος Γεώργιος 
3. Στεργιόπουλος Θωμάς 
4. Κρικέλης Δημήτριος 
5. Παΐσης Δημήτριος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
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