
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
Ταχ/κη Δ/νση: Μορφοβούνι     
Πληροφορίες: Στέλλα Κορομπίλια     
Τηλέφωνο:24413 52208      
Fax:2441095308         
 

 
                   

Μορφοβούνι   13-12-2019 
Αρίθ. Πρωτ:       4635 

      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 17-12-2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 
10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι: 
 

 
1. 18η Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 
2. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 67,00 € και  ορισμός υπολόγου  για 

παράβολα  και έξοδα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου 
3. Έγκριση της με αριθμό 801/2019 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε «Έκτακτη 

αποκατάσταση υποδομών του Δήμου» 
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για 

νομική εκπροσώπηση αιρετού σε ποινική υπόθεση 
5. Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης  

«Υπηρεσία συμβούλου για αντιρρήσεις κλπ επί δασικών χαρτών» 

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση των 8/2019 και 10/2019 αποφάσεων του Δ.Σ. 

της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «επιΝΟΗΣΗ».  

7. Επιλογή ανοιχτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την    

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση  

ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016,  

κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τευχών δημοπράτησης για  προμήθεια για 

«Προμήθεια αλυσίδων τροχών», για «Προμήθεια εκσκαφέα – φορτωτή» και για   

«Προμήθεια κλαδοκόπτη» -  Συγκρότηση των Επιτροπών (διαγωνισμού και ενστάσεων) 

8. Επιλογή συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση 

τευχών δημοπράτησης για  τον Αποχιονισμό οδών - κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λίμνης 

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

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

 
 
 
 

   


