
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Μορφοβούνι  31 -10 -2013  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ  ΠΛΑΣΤΗΡΑ                          Προς        
Αριθ. πρωτ . 3607                        α) Τον κ. Δήμαρχο. 
                                                       β)Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, 
                                                        Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπ.   
                                                                Κοινοτήτων 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 
Σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 67  του N. 3852 /2010 σας 
καλούμε να  
       προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου μας σε   τακτική συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα γίνει την 4η Νοεμβρίου  2013  
ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17.30 μ. μ. με θέματα ημερήσιας  διάταξης :   
 
1.Αναμόρφωση πρ/σμού 2013- τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, 
έγκριση  προμηθειών καθορισμός εκτέλεσης  έργου και προμηθειών  
α) Για «Εγκατάσταση ξύλινου οικίσκου στη θέση Λιβάδι Δημοτικού  
δάσους Πεζούλας»  80.000,00 €  
β) Για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανοργάνωσης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 1.500,00 €  
γ) Για  ετήσια εισφορά στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Τομέας ΤΑΔΚΥ) 5.100,00 € 
δ) Για ετήσια εισφορά στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ.(Ετήσια εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. 
(Τομέας ΤΑΔΚΥ) με ποσό 1.700,00 € 

ε) Για Αποκατάσταση αντλιοστασίου Δ.Ε. Πλαστήρα  4.900,00 €  
στ) Για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 12.000,00 €    
ζ)    Για προμήθεια χριστουγεννιάτικου υλικού 2.500,00 €  
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σακελλαρίου Γεώργιος.) 
2.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση σύμφωνης  γνώμης 
για την εκτέλεση του έργου : ΄΄ Ολοκλήρωση της Βελτίωσης του δρόμου 
από τη θέση Κωνστακέικα  Ανθοχωρίου μέχρι τη θέση 
«Κατασκηνώσεις» Κερασιάς του Δήμου Μουζακίου Ν. Καρδίτσας. 
(Πρόεδρος) 
3.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μείωση  μισθώματος Cosmote  
κινητής τηλεφωνίας (Τσαρδάκι Χ 4215). 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σακελλαρίου Γεώργιος.) 
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών Εθνικής 
Εορτής 28 Οκτωβρίου. 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σακελλαρίου Γεώργιος.) 
5.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Επιβολή τέλους κοινοχρήστου 
χώρου για χρήση εδάφους και υπεδάφους.(Δήμαρχος). 
6.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας λειτουργίας 
μουσικής στο κατάστημα «Ψητοπωλείο» του κ. Ιωάννη Αγγέλη του  
Απόστολου, που βρίσκεται στην Τοπ. Κοινότητα Νεοχωρίου του Δήμου. 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρήστου Όλγα) 
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση Τεχνικών 
προδιαγραφών για την Προμήθεια Αναβαθμισμένων εκδόσεων 
λογισμικού. 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σακελλαρίου Γεώργιος.) 



8.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση Τεχνικών 
προδιαγραφών για την Προμήθεια παγίου εξοπλισμού για κτίρια 
(δεξαμενή κλπ) 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκόνδρας Δημήτριος.) 
 
9.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση Τεχνικών 
προδιαγραφών για την Προμήθεια παγίου εξοπλισμού για κτίρια ( 
Ντουλάπι). 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκόνδρας Δημήτριος.) 
10.Συζήτηση και λήψη απόφασης για ηλεκτροδότησης της επέκτασης 
ΦΟΠ στο Μέγα Ρέμα. 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρηστάκης Βασίλειος). 
11.Σύσήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση των συμβάσεων  
Προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης. 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σακελλαρίου Γεώργιος.) 
12. Ενημέρωση για υπόθεση Πρίτσα (Πρώην Δήμου Νεβρόπολης –
Αγράφων) (Εισηγητής :Δήμαρχος) 
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών. 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σακελλαρίου Γεώργιος.) 
14.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την φιλοξενία της κριτικής 
επιτροπής του Δ  Διαγωνισμού διηγήματος Αντώνης 
Σαμαράκης.(Εισηγητής Πρόεδρος). 
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Κατοίκων Καλυβίων 
Πεζούλας για παραχώρηση χώρου για την λειτουργία δανειστικής 
βιβλιοθήκης. .(Εισηγητής Πρόεδρος). 
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Χριστίνας Καραπατή 
για διάνοιξη δρόμου. .(Εισηγητής Πρόεδρος). 
17.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Τσούρμα Κων/σταντίας  
και Γεροντόπουλου Σεραφείμ για τον  αποκλεισμό της εισόδου  του 
σπιτιού τους. .(Εισηγητής Πρόεδρος). 
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων Τοπ. Κοινότητας 
Νεοχωρίου. .(Εισηγητής Πρόεδρος). 
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αίτημα της Αμαλίας Σπηλιώτη για 
ασφαλτόστρωση δρόμου.  
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αίτημα κατοίκων συνοικίας Αγίου 
Νικολάου (Βρυσίτσα) . .(Εισηγητής Πρόεδρος). 
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος κ. Κατίνας 
Κατσιγίαννη-Ντατσίου για την κατασκευή σωληνωτού αγωγού. 
.(Εισηγητής Πρόεδρος).   
22.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος κ. Θωμά Καραντώνη 
για την κατασκευή φρεατίου με δικά του έξοδα. (Εισηγητής Πρόεδρος). 
23.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος κ. Γεωργίου Καραντώνη 
για να του παραχωρηθεί προς  ενοικίαση  χώρος έξω από το  
κατάστημα του.(Εισηγητής Πρόεδρος).  
24.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος κ. Χρυσοστόμου κ. 
Θεολόγη για την κατασκευή αθλητικού.(Εισηγητής Πρόεδρος). 
25. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος κ. Νέλλης 
Παναγοπούλου για καθιέρωση τιμητικής εκδήλωσης. (Εισηγητής 
Πρόεδρος). 



26. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της κ. Πάλμου 
Δημητρίου για την βελτίωση δρόμου.(Εισηγητής Πρόεδρος). 
27.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της Αστικής μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας Επαγγελματιών Λίμνης  Πλαστήρα(Λίμνης 
Πλαστήρα-η λίμνης των τεσσάρων εποχών). (Εισηγητής Πρόεδρος). 
28.Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί αιτήματος Παίση Ιωάννη  
29. Συζήτηση και λήψη απόφασης  για την προέγκριση της 
συνδιοργάνωσης με την XTERRA της αθλητικής εκδήλωσης   στο Δήμο 
μας .(Εισηγητής :Δήμαρχος) 
30.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του ετησίου 
προγράμματος δράσης και την έγκριση του πρ/σμού 2013 του Οίκου 
Αμπέλου και Κρασιού. (Εισηγητής Πρόεδρος). 
31.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης 
πρ/σμού Κέντρου Ιστορικών Μελετών.   
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Όλγα Χρήστου.) 
 
Ο Πρόεδρος  
 
  
   Στεργιόπουλος Θωμάς 
 


