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Μορφοβούνι   19-12-2019 
Αρίθ. Πρωτ:       4742 

      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 23-12-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι: 
 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί συγκρότησης επιτροπής  διαγωνισμών και 
αξιολόγησης  διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2020 (Ν.4412/16)» 

2. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 για το έτος 2020 

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής προμηθειών έτους 2020 

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής υπηρεσιών  έτους 2020 

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής 
ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων του Δήμου για το έτος 
2020 

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το 
έτος 2020: α) Παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού 
5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α. β)  Παραλαβής έργων από 5.869,41 € και πάνω χωρίς 
Φ.Π.Α.  

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και απόδοση πίστωσης για την 
επιχορήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης "επιΝΟΗΣΗ". 

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση των συμβάσεων για την 
προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης έτους 2019  

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση των συμβάσεων για την 
υπηρεσία Αποχιονισμός οδών - κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα   

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της για έγκριση της 11/2019 
απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης 
Πλαστήρα «επιΝΟΗΣΗ» 

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της για έγκριση της 12/2019 
απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης 
Πλαστήρα «επιΝΟΗΣΗ» 

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της για έγκριση της 13/2019 
απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης 
Πλαστήρα «επιΝΟΗΣΗ» 

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε Έξοδα 
ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 

14. 19η Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 
 
 

 

 

 

 

 



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 

   


