ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ: 47

Σπάρτη

2 Δεκεμβρίου 2016

Αριθ. Πρωτ.:

οικ.

35786

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- κ. Δήμαρχο
- κ. Νομική Σύμβουλο
- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Περιβάλλοντος
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης
- κ. Προϊστάμενο Τμήματος Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών, της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης
- Τμήμα Πληρ/κής, Επικ/νιών και Διαφάνειας
- Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Δημαρχιακό
Μέγαρο-Κεντρική Πλατεία Σπάρτης-αίθουσα συνεδριάσεων) την 7η Δεκεμβρίου
2016, ημέρα Τετάρτη

και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο

κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ ΑΤΑ
1.

‘’Αποδέσμευση πίστωσης και ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού 2016’’.

2.

‘’Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ.έτους 2016, για έκτακτη επιχορήγηση

Σχολικών Επιτροπών’’.
3.

‘’Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για απόδοση τελών

λαϊκής αγοράς’’.

4.
5.
και

‘’ Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016’’.
‘’Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 ως προς την εγγραφή εσόδου
αντίστοιχα εξόδου

από χρηματοδότηση

του

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (2003ΣΕ05500005)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»’’.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΔΙΚΟΥ

Υπουργείου

Εσωτερικών

και

για τον : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ –

ΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΑΙ

ΡΕΜΑΤΩΝ

ΛΟΓΩ

6.

‘’Περί έγκρισης έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής δαπάνης για τέλη ΚΤΕΟ και

ορισμού υπόλογου υπαλλήλου’’.

7.

‘’Περί καθορισμού μισθώματος διάθεσης χώρων χριστουγεννιάτικου χωριού’’.

8.

‘’ Έγκριση πρακτικού, κατακύρωση αποτελέσματος και επανακαθορισμός των

όρων του διαγωνισμού για την

«Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση

οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σπάρτης»
9.
‘’Περί
εγκρίσεως
διαγωνισμού
για την
σχολείου»’’ .

του
πρακτικού
προμήθεια με τίτλο:

‘’.
διενέργειας συνοπτικού
« Σίτιση μαθητών μουσικού

10. ‘’Περί έγκρισης δαπάνης, δέσμευσης πίστωσης, καθορισμού όρων και
ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ»’’.

11.

‘’Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός μελών τους ‘’.

12. ‘’ Σύνταξη κατάστασης απόρων δημοτών κατοίκων, δικαιούχων χρηματικών
βοηθημάτων , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3801/09’’.

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όπως σε περίπτωση
κωλύματος

ή

απουσίας

τους,

γνωστοποιήσουν

αυτό

έγκαιρα

στο

Προεδρείο

προκειμένου να κληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος
της κατηγορίας του.
Στη συνεδρίαση παρακαλούνται
Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών.

να

παρευρίσκονται

οι

Διευθυντές

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

και

