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Μορφοβούνι   07-09-2018 
Αρίθ. Πρωτ:      3510 
 
      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 11-09-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 
09:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι: 
 

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

Δήμου  για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας  σε 

αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Παναγιώτη Φιλίππου κατά του Δήμου Λίμνης 

Πλαστήρα 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και 

ορισμό υπολόγου για μετατοπίσεις- επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού σε 

Τ.Κ. του Δήμου 

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

και ορισμό υπολόγου για αντιμετώπιση δαπανών παραβόλων και εξόδων τεχνικού 

ελέγχου οχημάτων του Δήμου για το έτος 2018 

4. Εξέταση της  με αριθμό πρωτοκόλλου 3471/06-09-2018 ένστασης , της 

Αικατερίνης Ψαχούλα κατά της 286/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

που αφορά  στη μελέτη με τίτλο, Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους  Τ. 

Κ. Κερασιάς 2019-2028 

5. Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 

έργου «Εσωτερική οδοποία Καρίτσας» 

6. Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 

έργου «Συντήρηση οστεοφυλακίου Καλυβίων Πεζούλας» 

7. Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 

έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Πεζούλας» 

8. Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 

έργου «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Μπελοκομίτη» 

9. Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου: «Αποκατάσταση αποχετευτικού 

δικτύου Κερασιάς», με απευθείας ανάθεση  μέσω ΚΗΣΚ  

10. Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου: «Αποκατάσταση κεντρικής 

περίφραξης νεκροταφείου Μορφοβουνίου», με απευθείας ανάθεση  μέσω 

ΚΗΣΚ  

11. Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου: «Αποκατάσταση υδρομάστευσης 

Καρίτσας», με απευθείας ανάθεση  μέσω ΚΗΣΚ  

12. Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου: «Αποκατάσταση κοιμητηρίου 

Μοσχάτου», με απευθείας ανάθεση  μέσω ΚΗΣΚ  

 



13. Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου: «Υδρευτική διευθέτηση Πλακωτού 

Καρίτσας», με απευθείας ανάθεση  μέσω ΚΗΣΚ 

14. Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου: «Αποκατάσταση πλατειών 

Φυλακτής», με απευθείας ανάθεση  μέσω ΚΗΣΚ 

15. Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου: «Εσωτερική οδοποιία 

Καρβασαρά», με απευθείας ανάθεση  μέσω ΚΗΣΚ 

16.  Επιλογή ανοιχτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας για έργα κάτω των ορίων,  

κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τευχών δημοπράτησης για 

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Φυλακτής – Κρυονερίου 

 

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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