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Δ/νση:  Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα:  Υποστ. Πολ. Οργάνων      
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  203 00 Λουτράκι            Με αποδεικτικό 
Πληροφ:   Ρουμελιώτου Νεκταρία   
Τηλέφ:   27443 - 60150                                 
E-mail:   roumeliotou@loutraki.gr       
              Π Ρ Ο Σ:  

 Tα Μέλη της Οικονομικής 
 Επιτροπής  & Προέδρους 
          Κοινοτήτων 
 

           Θ Ε Μ Α:    "Πρόσκληση   σε   έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση". 

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις  του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τ. Α΄), την 11η 
Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (χρόνος έναρξης) έως 12:30 (χρόνος 
λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω  θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

1.Αποδοχή ή μη ανάληψης της υλοποίησης δράσεων στα πλαίσια του έργου 
΄΄ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ΄΄ από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. ,  

 Λόγω προθεσμίας, κατόπιν έκδοσης από το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  του αναθεωρημένου οδηγού προς τους Δήμους της Χώρας για την 
υλοποίηση της εν λόγω δράσης . 

   Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη 

συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί του έκτακτου 

χαρακτήρα της συνεδρίασης κι επί του  ανωτέρω θέματος . 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τα σχετικά αρχεία καθώς και το αρχείο "Ψηφοφορία" 
το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά προς διευκόλυνσή σας, επιστρέφοντάς 
το συμπληρωμένο στο ανωτέρω email, στο οποίο αποτυπώνεται και η πρόταση του 
Προέδρου αναφορικά με το θέμα, επί του οποίου καλείστε να ψηφίσετε. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                              Ο  Πρόεδρος  
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
 του Δήμου                                             
        Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος  

                           Δήμαρχος  
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