Ελληνική

Χαλανδρίτσα, 11-05-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
∆/νση: ∆ιοικητικών & Οικονοµικών
Υπηρεσιών
Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Οικονοµική Επιτροπή

Αριθ. Πρωτ.

2696

ΠΡΟΣ:
Τακτικά Μέλη:
1.Παρασκευόπουλος Γεώργιος (Αντιδήµαρχος)
2.Γεωργαντόπουλος ∆ιονύσιος (Αντιδήµαρχος)
3.Λαλιώτης Παναγιώτης
4.Τοµαράς (Τσάµης) Κωνσταντίνος
5.Παπαναγιώτου Αθανάσιος
6.Κανελλόπουλος ∆ιαµαντής
Αναπληρωµατικά Μέλη:
1.Μπερδένη Ευανθία(Εύα)
2.Παπαγιαννόπουλος Ηλίας
3.Ταλαγάνη Σοφία
4.Κωστόπουλος Κωνσταντίνος

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονοµικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση δια περιφοράς της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Ερυµάνθου, την 15η του µηνός Μαΐου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και από ώρα 12:00
έως ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων µε τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν.
3852/2010 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”».
Η ψήφος µπορεί να αποσταλεί είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο e-mail του ∆ήµου
dimos@erymanthou.gr, είτε µε µήνυµα κινητής τηλεφωνίας στο νούµερο του ∆ηµάρχουΠροέδρου
της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Θεοδώρου Μπαρή 6973889635, είτε µε φαξ στα
νούµερα 2694022086, 2694360331, κατά το διάστηµα διεξαγωγής της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

Θεόδωρος Μπαρής
∆ήµαρχος Ερυµάνθου
«Αποδεικτικό Επίδοσης Πρόσκλησης Οικονοµικής Επιτροπής»
Σήµερα ................., ηµέρα ............και ώρα ..............., ο υπογράφων υπάλληλος ........................ της
Υπηρεσίας ................................παρέδωσα προσωπικά στον κ. ............................................, µέλος της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ....................... (ή αντίκλητο του ∆ηµοτικού Συµβούλου και
µέλους της Οικονοµικής Επιτροπής κ. ...................... κατά δήλωση του Συµβούλου) την πρόσκληση
σύγκλησης της Οικονοµικής Επιτροπής µε αριθµ. Πρωτ.2696/11-05-2020
Ο Υπάλληλος

Ο Παραλαβών

Πίνακας θεµάτων Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου στις 15-05-2020 που
επισυνάπτεται στη µε αριθ. πρωτ. 2696/11-05-2020
Πρόσκληση

ΘΕΜΑ 1ο:« Έγκριση παρατάσεως της συµβατικής προθεσµίας κατασκευής του έργου µε τίτλο:
« ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΙΣΩΜΑ (ΚΤΙΡΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ)»

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση 6ης παρατάσεως της συµβατικής προθεσµίας κατασκευής του έργου µε τίτλο:
«Αποπεράτωση ∆ηµοτικού Καταστήµατος ∆.Ε. Φαρρών (Α΄ Φάση)»

ΘΕΜΑ 3ο: « 3η Παράταση συµβατικής προθεσµίας του έργου µε τίτλο: «Επισκευή - συντήρηση
σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων τους στο ∆ήµο Ερυµάνθου»

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου περί έκτακτης
επανατοποθέτησης αντλητικού συγκροτήµατος στον οικισµό Αγριλιά»
ΘΕΜΑ 5ο : « Αναµόρφωση Προϋπολογισµού οικον. Έτους 2020 »
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