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Μορφοβούνι   14-11-2019 
Αρίθ. Πρωτ:       4201 

      ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

1. Θέος Απόστολος 

2. Ξηροφώτου Βασιλική 
3. Σκόνδρας Δημήτριος  
4. Τσιαμαντάς Στέφανος 
5. Σακελλαρίου Γεώργιος 
6. Τσιαντής Δημήτριος 

 
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 20-11-2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 
10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι: 
 

 
1. 17η Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 

2. Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης  «Μελέτη 

για τη δημιουργία πολυθεματικού πάρκου στη θέση ¨Σταυρός¨ Κερασιάς – Κρυονερίου και 

θεματικού πάρκου Μορφοβουνίου στη θέση ¨Στεφάνι¨» 

3. Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης  «Μελέτη 

για τη δημιουργία παραποτάμιων πάρκων Κερασιάς και Φυλακτής – Πεζούλας» 

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της γνώμης του  παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ για τον προϋπολογισμό έτους 2020 

5. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 και σύνταξη 

εκθέσεως Γ΄ τριμήνου  (Ιουλίου–Σεπτεμβρίου) προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο 

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

χειρισμό αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας (τακτική αγωγή χρέους)  

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

χειρισμό υπόθεσης στο Ειρηνοδικείο Καρδίτσας (τακτική αγωγή, αναγνωριστική 

κυριότητας) 

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

χειρισμό αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας (τακτική αγωγή χρέους)  

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

νομική εκπροσώπηση αιρετού σε ποινική υπόθεση 
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ.  

       22/2009  απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας  

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε  Έξοδα 

       ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 

12. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  της μελέτης: «Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για  

       αντιρρήσεις κλπ επί δασικών χαρτών», με απευθείας ανάθεση  μέσω ΚΗΣΚ 
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς για τη  σύνταξη Υποστηρικτών  

Μελετών του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ»  

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς για τη  σύνταξη της μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΥΛΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ»  

 
 

 

  



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. Παΐσης Δημήτριος 
2. Ποδηματά Ιωάννα 
3. Χρηστάκη Σοφία 
4. Αντωνάκης Χρήστος 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

 
 
 
 

   


