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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς έκτακτη 15η Συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής, σύμφωνα με τις από 11 – 03 – 2020 και 30 – 03 – 2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55) και με τις αριθμ. Πρωτ.: 18318 / 13 – 03 - 2020 (ΑΔΑ:
9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΕ) και 20930 / 31 – 03 – 2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) εγκυκλίους του
Υπουργείου Εσωτερικών, στις: 22/04/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (αποστείλατε την
πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 11:00 και τη ψήφο σας ανά θέμα από 11:00 έως 13:30 στο
email: petrous@palamascity.gr), για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων.
Σύμφωνα με τα άρθρα 77 , παρ.6 του Ν. 4555/2018 σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση
της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδριάσεως.
Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται
ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει
κατεπείγοντα χαρακτήρα.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 2339/16-042021 έγγραφο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Με θέμα : «Διευκρινίσεις ως προς επιμέρους διατάξεις του
ν. 4782/2021 (A’ 36). Τροποποίηση του ν. 4412/ 2016 και άλλες διατάξεις», πρέπει να
προβούμε σε τροποποιήσεις της υπάρχουσας διακήρυξης βάσει των νέων προτύπων
Διακηρύξεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ που δημοσιεύθηκαν στις 16-04-2021.
Πριν από τη συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον του θέματος

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γιώργος Σακελλαρίου

Κοινοποίηση:
Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης η μη συζήτησης του παρακάτω θέματος
ως κατεπείγον.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ακύρωσης του Ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με τίτλο <ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ>.

