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      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 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 
11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και την με αριθμό 163 (αρ.πρωτ. 33282/29-05-2020) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική δια 
ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 13

η
 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 

14:00.  Η συνεδρίαση, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.  
Τα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω: 

 

1. Εισήγηση για 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε Έξοδα 

ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 
3. Ανάκληση της με αριθμό 103-2020 απόφασης μας και συζήτηση και λήψη απόφασης 

για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε Δράσεις Ταμιείου Περιβάλλοντος 
(Ανθρωπογενές και Φυσικό περιβάλλον) 

4. Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 
«Συντήρηση Μουσείου Ν. Πλαστήρα Μορφοβουνίου» 

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης  για Επιλογή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

κάτω των ορίων,  κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τευχών δημοπράτησης για  το 

έργο «Εργασίες  αποκομιδής απορριμμάτων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» 

6. Ανάκληση της με αριθμό 75-2020 απόφασης μας και εκ νέου λήψη απόφασης 

σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών  

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με χορήγηση 3ης παράτασης εκτέλεσης του 

έργου «Αναβάθμιση Περιβαλλοντικού Κέντρου Νεοχωρίου Λίμνης Πλαστήρα- 

υποέργο 1» 

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας Καρίτσας» 

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

παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κοιμητηρίου Μοσχάτου» 

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου 

«Εσωτερική οδοποιία Καρίτσας» του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα 

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου «Βελτίωση αθλητικού χώρου στην Τ.Κ. Καρίτσας» του Δήμου 
Λίμνης Πλαστήρα 

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής  του έργου «Έκτακτη αποκατάσταση οδών Νεοχωρίου από θεομηνία» 
του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα 

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό επιτροπής ΜΗΜΕΔ για το 2020 

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού 
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του 
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 

 
 
 
 

 

 

   

 


