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1. 

Π Ρ Ο Σ 
Χήρα Δημήτριο - Αντιπρόεδρο Ο.Ε 

Τσιαλιαμάνη Νικόλαο - Μέλος Ο.Ε 

Σπανό Γεώργιο –Μέλος Ο.Ε. 

Δημάρατου Αικατερίνη-Μέλος Ο.Ε 

Ρόμπολο Γεώργιο - Μέλος Ο.Ε 

Σπανό Βασίλειο - Μέλος Ο.Ε 

 2. Γραφείο  Προγραμματισμού,  
Πληροφορικής και Διαφάνειας.  
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου) 
 

 
 
 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

λόγω του κατεπείγοντος του προς συζήτηση θέματος 

Σας ενημερώνουμε ότι  στις 14-10-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 με 11:00 θα 

γίνει έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής διά περιφοράς, (με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς) με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης,  σύµφωνα µε τις 

σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 Ν.3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε από το 74 του Ν. 4555/18), 

των άρθρων 67 παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, την ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/11-03-2020,τ’ Α’ 
¨Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού Covid-

19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής τους» και το αριθµ. πρωτ. 18318/13-03- 2020 
έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών ∆/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.: « Σύγκληση συλλογικών 
οργάνων των δήµων, περιφερειών, και των εποπτευοµένων νοµικών τους προσώπων κατά το 
διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”». 

Το κατεπείγον του χαρακτήρα της σύγκλησης της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

έγκειται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης της παρακάτω απόφασης για την εύρυθμη λειτουργία του 

Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ 1ον 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2020 μελέτης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία 

σύνταξης σχεδίου δράσης για τη λειτουργία σχολής εναλλακτικής άθλησης» 

προϋπολογισμού 24.600,00€ και ανάθεση με συνοπτικό διαγωνισμό – Καθορισμός 

όρων του διαγωνισμού 

 

Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο 

τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι μία (1) ώρα 

μετά την ώρα σύγκλησης της Επιτροπής, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. 

Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της 

γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας ήτοι: στο email της κ. Μαίρης 

Αθανασίου (mathanasiou@konitsa.gr). 

mailto:mathanasiou@konitsa.gr


 Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την 

ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο μίας (1) ώρας από 

την ώρα σύγκλησης του Επιτροπής, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. 

 Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα 

(απόντα). 

 

  Μέλη που δεν διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να 

ενημερώνουν για την ψήφο τους τηλεφωνικά τον Πρόεδρο του οργάνου τηλ. 6942030774 ή με 

τηλεομοιοτυπία (fax) στο 26550 24000. 

 

 
Ο  Πρόεδρος 

Της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Κόνιτσας 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ 
 


