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Μορφοβούνι   24-01-2020 
Αρίθ. Πρωτ:       371 

      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 28-01-2020 ημέρα Τρίτη   και ώρα 
13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι: 

 
1. Επιλογή ανοιχτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας  άνω των ορίων,  κατάρτιση όρων 

διακήρυξης, έγκριση τευχών δημοπράτησης για  Προμήθεια – τοποθέτηση 

εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου  

2. 1η Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

3. Αποδοχή δωρεάς τηλεσκοπίου από τον κ. Λαδιά Ιωάννη  προς την Τ.Κ. Μεσενικόλα 

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο κανονιστικής απόφασης για την απαγόρευση 

στάθμευσης στην πλατεία Μεσοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Μοσχάτου 

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για Διάλυση της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση 

δικτύου ύδρευσης Πεζούλας» του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα 

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση της με αριθμό 121/2020 απόφασης 

Δημάρχου που αφορά σε «Έκτακτη αποκατάσταση οχετού όμβριων Μορφοβουνίου» 

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Υποδομών Μορφοβουνίου» 

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Υποδομών Μεσενικόλα» 

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του 
έργου «Έκτακτη αποκατάσταση υποδομών του Δήμου» 

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του 
έργου «Βελτίωση υποδομών Μοσχάτου» 

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Δημοσίων 

Ηλεκτρονικών Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης  για έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού  
«Αποχιονισμός οδών –κοινόχρηστων  χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» 

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του 

Δήμου για χειρισμό αγωγής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας (αναγνωριστική  

αγωγή κυριότητας) 

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του 

Δήμου για χειρισμό αγωγής στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας (Αίτηση καθορισμού 

προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση) 

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και απόδοση πίστωσης για την 
επιχορήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «επιΝΟΗΣΗ» 

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης  για έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού  του έργου 

«Οδοποιία Λαμπερού» 

 
 

 



 

 

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 

 
 
 
 

 

 

   

 


