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      Μορφοβούνι  20/10/2017 
      Αρίθ. Πρωτ:     5080 
 
      ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

1. Θυμιοπούλου Ελένη 
2. Κελεπούρης Βασίλειος 
3. Παπαστεργίου – Ζαρκάδα Αικατερίνη 
4. Τσιαμαντάς Δημήτριος 
5. Αντωνίου Ηλίας 
6. Ελευθερίου Βασίλειος 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  για σύγκληση της   Οικονομικής Επιτροπής 
 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο 
Δημαρχείο, σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 25/10/2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 
10:00  π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι: 
 

1. Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του 

Δήμου  για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων 

σε αγωγή των Αναστασίου και Παναγιώτη Μπαλογιάννη κατά του Δήμου Λίμνης 

Πλαστήρα  

3. Ψήφιση  της διάθεσης πίστωσης 2.500,00 € για Προμήθεια φακέλων 

προπληρωμής ταχυδρομικών τελών 

4. Ψήφιση  της διάθεσης πίστωσης 1.000,00 € για Δημοσίευση προκηρύξεων 

5. Απόφαση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 175/2017  

διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας 

6. Απόφαση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 157/2017  

απόφασης  του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας 

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή 

του Δήμου, για να συντάξει και να καταθέσει αίτηση καθορισμού οριστικής 

μονάδας αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση για την  κατασκευή μικρού Υ/Η 

σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί του ρέματος «Κερασιώτικο» 

8. Ψήφιση  της διάθεσης πίστωσης 412,42 € για Προμήθεια ειδών καθαριότητας 

και ευπρεπισμού 

9. Απόδοση λογαριασμού στο με αριθμό Α-213/12-06-2017 χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής που εκδόθηκε σύμφωνα με την 220/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για Μετατοπίσεις- Ε πεκτάσεις δικτύων 

ηλεκτροφωτισμού 

10. Ψήφιση  της διάθεσης πίστωσης 186,00 € για Προμήθεια και παραγωγή 

φωτοτυπημένων σχεδίων 

11. Ψήφιση  της διάθεσης πίστωσης 576,60 € για Ανταλλακτικά μεταφορικών 

μέσων 

12. Ψήφιση  της διάθεσης πίστωσης 3.100,00 € για Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων 

13. Ψήφιση της διάθεσης  πίστωσης 413,89 € για ασφάλιστρα ακινήτων (Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) 

14. Ψήφιση της διάθεσης  πίστωσης 710,25 € για ασφάλιστρα ακινήτων 

(Ξενώνας Νεοχωρίου) 

15. Ψήφιση της διάθεσης  πίστωσης 204,35 € για ασφάλιστρα ακινήτων (Πλαζ 

Πεζούλας) 



16. Ψήφιση της διάθεσης  πίστωσης 334,28 € για ασφάλιστρα ακινήτων (Σχολείο 

Φυλακτής) 

17. Ψήφιση της διάθεσης  πίστωσης 140,30 € για ασφάλιστρα ακινήτων (Σχολείο 

– Καλύβια Πεζούλας) 

18. Ψήφιση της διάθεσης  πίστωσης 431,58 € για ασφάλιστρα ακινήτων 

(Γραφεία– Καλύβια Πεζούλας) 

19. Ψήφιση της διάθεσης  πίστωσης 153,72 € για ασφάλιστρα ακινήτων 

(Κατάστημα Αλώνο- Καλύβια Πεζούλας) 

20. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Αποκατάσταση υποδομών Δ.Ε. 

Νεβρόπολης Αγράφων από θεομηνία, προϋπολογισμού  7.000,00 € έγκριση 

και ψήφιση σχετικής πίστωσης  

 

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας των από τη συνεδρίαση με μέριμνά 

τους να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, 

όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση. 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Αναπληρωματικά μέλη:                                            
1. Αργύρης Γεώργιος 
2. Γώγουλος Γεώργιος 
3. Στεργιόπουλος Θωμάς 
4. Κρικέλης Δημήτριος 
5. Παΐσης Δημήτριος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
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