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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα στις 5 
Αυγούστου 2022  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν. 
3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο» στο σκέλος που αφορά 
στον έλεγχο των εγγυητικών συμμετοχής.

Θεωρείται κατεπείγον  προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η προμήθεια και 
τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα λόγω της έναρξης των αθλητικών  δραστηριοτήτων το 
φθινόπωρο.
Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, διότι το ανωτέρω 
θέμα  είναι επείγον  για τους λόγους που αναφέρονται στο θέμα.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , τηρούμενων των 
υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά το διάστημα ισχύος των 
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .
Η συμμετοχή στη συνεδρίαση με  τηλεδιάσκεψη γίνεται με την πλατφόρμα ZOOM 
(https://zoom.us/) μέσω του e-presence.  
Θα σας αποσταλεί στο e-mail που έχετε δηλώσει το link προκειμένου να συνδεθείτε και να 
συμμετέχετε στην συνεδρίαση.

                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            

      ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ       
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ. Δήμαρχο
2. . κ.κ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
4.7 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
5. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ
6.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ
7.. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
8.. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ/
10. ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ

https://zoom.us/
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