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Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
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κ. Κώστα Λύρο (Πρόεδρο)
κ. Σπυρίδωνα Βασιλείου
κ. Νικόλαο Κων Καραπάνο
κ. Δημήτριο Κονδύλη
κ. Παρασκευή Πετρονικολού-Μπαλτά
κ. Χρήστο Μασαούτη
κ. Νικόλαο Γεωργ. Καραπάνο
κ. Γεώργιο Καραπαπά
κ.Σπυρίδωνα Καρβέλη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα
(Σταυροπούλου 31) στις 13 /5 /2020 ημέρα Τετάρτη
και ώρα έναρξης 12.00 και λήξης
14.00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρ.67 και 75 του Ν 3852/2010(ΦΕΚ Α
87) και της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.3.2020 τευχ. Α).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α/α
1
2
3
4
5
6
7

Τίτλος θέματος

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού 2020
Απόδοση από ΧΕ προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Παναγιώτη Παπαχρήστου
Ένταλμα προπληρωμής για σύνδεση στο δίκτυο διανομής ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια του
έργου- Έργα ηλεκτροφωτισμού Δήμου Μεσολογγίου 2019
Γνωμοδότηση για εξόφληση απαίτησης από τελεσίδικη δικαστική απόφαση
Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και πρακτικό κλήρωσης μελών δημοπρασίας για το έργοΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ.
Έγκριση 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο- Αποκατάσταση Οδοποιίας
Δήμου Ι Π Μεσολογγίου.
Ένταλμα προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Παναγιώτη Παπαχρήστου για ΚΤΕΟ τα
οχήματα του Δήμου Ι Π Μεσολογγίου
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Εγκρίσεις για μετακίνηση Δημάρχου & Δημοτικών Συμβούλων
(Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω αποκλειστικών προθεσμιών )
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο. Ε.

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ
Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.3.2020 τευχ. Α), κατά το
διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των
αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των
διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει
χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του
άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο
τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.
Για τους ανωτέρω λόγους, σχετική συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς και όχι δια
ζώσης.
Με τη πρόσκληση θα σας αποσταλεί συνημμένο αρχείο το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε
και να επιστρέψετε με email , η να σταλεί με fax στον αριθμό 2631363445 της Γραμματείας
της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή και να
ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας, έως την ώρα σύγκλησης της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση μη απάντησης θα θεωρείστε ως απόντας από την συνεδρίαση.

