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                               Μορφοβούνι   2 - 09 - 2013        
                                Αρίθ. Πρωτ:    2837   
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
               1. Σακελλαρίου Γεώργιο 
               2. Σκόνδρα Δημήτριο  
               3. Χρήστου Όλγα 
               4. Ξηροφώτου Βασιλική       
               5. Τουλιά Δημήτριο  
               6. Ελευθερίου Βασίλειο 
   

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής  
 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο 
Δημαρχείο, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στις 6-9-2013 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
9.30 π. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι: 

1. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου Οδοποιία Καρίτσας, προϋπολογισμού 11.000,00 € και 
ψήφιση σχετικής πίστωσης. 

2. Ψήφιση πίστωσης 433,22 € για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων. 

3. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για προμήθεια εφαρμογών λογισμικού. 
4. Ψήφιση πίστωσης 2.500,00 € για προμήθεια αναβαθμισμένων εκδόσεων εφαρμογών λογισμικού. 
5. Ψήφιση πίστωσης 2.217,06 € για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 
6. Ψήφιση πίστωσης 6.000,00 € για πληρωμή του έργου Διευθέτηση όμβριων Νεοχωρίου. 
7. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου Αποκατάσταση αποχετευτικών δικτύων, προϋπολογισμού 

4.000,00 €  και ψήφιση πίστωσης. 
8. Ψήφιση πίστωσης 541,20 € για εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων 

ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα. 
9. Απόδοση λογαριασμού στο με αριθμό Α-291/24-7-2013 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που 

εκδόθηκε σύμφωνα με την 240/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τέλη κυκλοφορίας 

μηχανημάτων. 
10. Ανάκληση της 274/2013 απόφασης που αφορά ορισμό δικηγόρου να γνωμοδοτήσει για το ποιο ένδικο 

μέσο θα ασκηθεί κατά οφειλετών του Δήμου από μισθώματα ακινήτων του Δήμου και  από τέλη που 
επιβλήθηκαν με αποφάσεις του Δήμου. 

11. Ορισμός δικηγόρου να γνωμοδοτήσει για το ποιο ένδικο μέσο θα ασκηθεί κατά οφειλετών του Δήμου 
από μισθώματα ακινήτων του Δήμου και  από τέλη που επιβλήθηκαν με αποφάσεις του Δήμου και 
ψήφιση πίστωσης 98,40 €.   

12. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου Έκτακτη αποκατάσταση ζημιών ύδρευσης από θεομηνία 
προϋπολογισμού  5.000,00 €  και ψήφιση σχετικής πίστωσης. 

13. Ψήφιση πίστωσης 2.216,21 € για εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων 
ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα 
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. Αργύρη Γεώργιο 
2. Τσιαμαντά Στέφανο 
3. Χρηστάκη Βασίλειο      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ            
4. Αντωνάκη Χρήστο                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ                           
5.Θεολόγη Ευάγγελο                                                              ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.Δ.Ε 

 


