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Μορφοβούνι   20-03-2020 
Αρίθ. Πρωτ:       1325 

      ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

1. Θέος Απόστολος 

2. Ξηροφώτου Βασιλική 
3. Σκόνδρας Δημήτριος  
4. Τσιαμαντάς Στέφανος 
5. Σακελλαρίου Γεώργιος 
6. Τσιαντής Δημήτριος 

 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  για σύγκληση της   Οικονομικής Επιτροπής  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο 
Δημαρχείο, σε δημόσια  τακτική  συνεδρίαση, με δεδομένο ότι στο Δήμο μας δεν υπάρχει 
δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, που θα γίνει στις 24

η
 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.   

Η συνεδρίαση, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19 και λόγω της αναγκαιότητας συζήτησης και λήψης απόφασης επί των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου θα πραγματοποιηθεί δια 
περιφοράς, με δεδομένο ότι στο Δήμο μας δεν υπάρχει δυνατότητα τηλεδιάσκεψης. 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 

1. 3η Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση της με αριθμό 309/2020 απόφασης 

Δημάρχου που αφορά σε «Απολύμανση δημοτικών κτιρίων» 

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του 

έργου «Βελτίωση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κερασιάς» 

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του 

έργου «Έκτακτη αποκατάσταση τοιχείου Καρίτσας» 

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για  έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του  1ου Πρωτόκολλου  Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων  

Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)  για το έργο   «Έκτακτη αποκατάσταση οχετού ομβρίων 

Μορφοβουνίου» 

 

Για κάθε θέμα θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετική εισήγηση για την 

ενημέρωση σας. Επιπλέον, θα σας αποσταλεί πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκριση του ή μη. Έχετε 

την δυνατότητα να συμπληρώσετε ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ αλλά και παρατηρήσεις. 

Οι συμπληρωμένοι πίνακες ψηφοφορίας θα επιστραφούν μέχρι την Τρίτη, 24/03/2020 και 

ώρα 13:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του Δήμου στο 

dlplastira@0847.syzefxis.gov.gr . Στη συνέχεια, θα καταχωρηθεί το αποτέλεσμα για κάθε 

θέμα, ανάλογα με την ψήφο των μελών, όπως αυτή καταγράφεται στους πίνακες. 

Οι  αποφάσεις  που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής 

Επιτροπής  στην επόμενη, μετά τη λήψη των αποφάσεων, τακτική συνεδρίαση. 
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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. Παΐσης Δημήτριος 
2. Ποδηματά Ιωάννα 
3. Χρηστάκη Σοφία 
4. Αντωνάκης Χρήστος 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

 
 
 
 

 

 

   

 


