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1. 

Π Ρ Ο Σ 
Χήρα Δημήτριο - Αντιπρόεδρο Ο.Ε 

Τσιαλιαμάνη Νικόλαο - Μέλος Ο.Ε 

Λαζογιάννη Αριστείδη –Μέλος Ο.Ε. 

Δημάρατου Αικατερίνη-Μέλος Ο.Ε 

Ρόμπολο Γεώργιο - Μέλος Ο.Ε 

Σπανό Βασίλειο - Μέλος Ο.Ε 

 2. 
      

 

κ. Σδούκο Δημήτριο  
 
 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

λόγω του κατεπείγοντος του προς συζήτηση θέματος 

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα στις  15-09-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 

μεσημβρινή με 12:15.μ.μ. θα γίνει κατεπείγουσα συνεδρίαση διά περιφοράς της 

Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, με το παρακάτω θέμα της 

ημερήσιας διάταξης,  σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 

του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),το  άρθρο 78 Ν.4954/22 και την  εγκύκλιο αρ. 374/α.π. 
39135/30.05.2022.  

Το κατεπείγον του χαρακτήρα της σύγκλησης της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

έγκειται στην αναγκαιότητα άμεσης λήψης της παρακάτω απόφασης γιατί πρέπει άμεσα να γίνουν 

ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προμήθειας υγρών καυσίμων, για την εύρυθμη 

λειτουργία του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ 1ον 

Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης, αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής 
– τεχνικών προσφορών, της Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων της προμήθειας «Προμήθεια Yγρών Kαυσίμων του Δήμου 
Κόνιτσας και των Νομικών προσώπων του, έτους 2022 - 2023» 

 

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

τους επί του θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δέκα πέντε 

(15) λεπτά 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). 

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

ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δέκα πέντε (15) 

λεπτά 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). 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-67-%cf%83%cf%8d%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-167-%cf%83%cf%8d%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-167-%cf%83%cf%8d%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-78-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%ac/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3743913530-05-2022/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3743913530-05-2022/
mailto:mathanasiou@konitsa.gr


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

ενημερώνουν για την ψήφο τους με τηλεφωνικό μήνυμα την γραμματέα ή  τον Πρόεδρο του 

οργάνου, τηλ. 6945950469 και 6942030774 αντίστοιχα. 

 

 
Ο  Πρόεδρος 

Της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Κόνιτσας 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ 

 


