
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ   
 
Ταχ/κη Δ/νση: Μορφοβούνι     
Πληροφορίες: Παν. Λούκας     
Τηλέφωνο:24413 52205      
Φαξ:2441095308                
 
                                                                                                                                                  

                                    
                               Μορφοβούνι   16 - 09 - 2013        
                                Αρίθ. Πρωτ:    3029   
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 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
9.30 π. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι: 

1. Ψήφιση πίστωσης 34,44 € για πληρωμή δημοσίευσης (απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό κοινόχρηστου 
χώρου  και τέλους χρήσης πλατείας Τ.Κ. Κρυονερίου). 

2. Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση 300,00 κυβικών μέτρων και 350,00 κυβικών 
μέτρων καυσόξυλων δρυός από τις συστάδες 5 και 11 αντίστοιχα από το διακατεχόμενο δάσος της 
Τ.Κ. Μεσενικόλα 

3. Ψήφιση πίστωσης 1.7771,20 € για εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων 
ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα. 

4. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για εργασίες κατεδάφισης δημοτικής αυθαίρετης κατασκευής στην Τ.Κ. 
Φυλακτής. 

5. Ψήφιση πίστωσης 2.496,90 € για διανομή κατ΄ οίκον οδηγού του δημότη. 
6. Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € για εργασίες αποκατάστασης σιδηροκατασκευών  Δ.Ε. Νεβρόπολης 

Αγράφων. 
7. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Σ. 

Θεοδωρόπουλου στην Κερασιά, προϋπολογισμού 2.998,47 € και ψήφιση σχετικής πίστωσης. 
8. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο Τοπογραφική μελέτη για το χιονοδρομικό κέντρο Πεζούλας. 
9. Ανάκληση της με αριθμό 222/2013 απόφασης που αφορά ψήφιση πίστωσης 246,00 € για εργασίες 

ηλεκτροδότησης πλατειών, πάρκων και οδών. 
10. Ψήφιση πίστωσης 541,20 € για εργασίες σύνταξης υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη για 

ηλεκτροδότηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου.  
11. Ορισμός δικηγόρου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της 153/2013 απόφασης 

του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας η αν είναι συμφέρον για το Δήμο να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα και 
ψήφιση σχετικής πίστωσης. 

12. Ορισμός δικηγόρου να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας και ψήφιση σχετικής πίστωσης 
(υπόθεση αγωγής Ηλία Σεραφείμ Φώτα κατά Δήμου Λίμνης Πλαστήρα – αριθμός αγωγής 62/5-3-
2013). 

13. Ψήφιση πίστωσης 571,95 € για αμοιβή του δικηγόρου κ. Κων/νου Θεογιάννη (υπόθεση της με αριθμό 
210/2011 αγωγής εκ του αδικαιολογήτου πλουτισμού  του Βασιλείου Κουτρουλιά του Μιχαήλ ενώπιον 
του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας κατά Δήμου Λίμνης Πλαστήρα). 

14. Ψήφιση πίστωσης 1.080,02 € για προμήθεια ανταλλακτικών (ελαστικών) με σκοπό την  συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών μέσων (ΚΗΙ 2279 φορτηγό). 

15. Ψήφιση πίστωσης 488,63 € για προμήθεια ανταλλακτικών  με σκοπό την  συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων (ΚΗΙ 2279 φορτηγό). 

16. Ψήφιση πίστωσης 362,10 € για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΚΗΙ 2279 φορτηγό). 
17. Ψήφιση πίστωσης 1.039,99 € για προμήθεια ανταλλακτικών (ελαστικών) με σκοπό την  συντήρηση και 

επισκευή μεταφορικών μέσων (ΚΗΙ 2279 φορτηγό). 
18. Ψήφιση πίστωσης 422,01 € για προμήθεια ανταλλακτικών με σκοπό την  συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων (ΚΗΙ 2279 φορτηγό). 
19. Ψήφιση πίστωσης 307,50 € για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΚΗΙ 2279 φορτηγό). 
20. Ψήφιση πίστωσης 412,66 € για προμήθεια ανταλλακτικών με σκοπό την  συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων (επιβατηγό ΚΗΙ 2255). 
21. Ψήφιση πίστωσης 184,50 € για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (επιβατηγό ΚΗΙ 2255). 



22. Ψήφιση πίστωσης 159,90 € για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (φορτηγό ΚΗΙ 2280). 
23. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για προμήθεια ανταλλακτικών (ελαστικών) με σκοπό την συντήρηση και 

επισκευή  μηχανημάτων (ΜΕ 48904 φορτωτή). 
24. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για προμήθεια ανταλλακτικών (ελαστικών) με σκοπό την συντήρηση και 

επισκευή  μηχανημάτων (ΜΕ 48896 φορτωτή). 
25. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014. 
26. 19

η
 εισήγηση για αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 

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 

 


