
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ        Καρπενήσι, 28-4-2021 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ       Ημ/νία Συνεδρίασης 26-4-2021  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

Συνεδρίαση  20η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ  ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Αρ. 

Θέματος 

Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης 

Αποτέλεσμα 

 ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ   

1   Έγκριση συζήτησης εκτός ημερήσιας (2) θεμάτων ως κατεπείγοντα α)Έγκριση 2ου 
πρακτικού  συνοπτικού διαγωνισμού για την " Συντήρηση χώρων πρασίνου  Δήμου 
Καρπενησίου "ΟΜΑΔΑ Β (Συντήρηση  χώρων πρασίνου της πόλης Καρπενησίου) συνολικού 

προϋπολογισμού 64.784,94 € και για την ΟΜΑΔΑ Β ποσό 24.819,43€ και β)Εκ νέου 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον συνοπτικού διαγωνισμού για την " Συντήρηση χώρων 
πρασίνου  Δήμου Καρπενησίου  ΟΜΑΔΑ Α Συντήρηση χώρων πρασίνου αθλητικών 
εγκαταστάσεων και ΟΜΑΔΑ Γ Αρδευση χώρων πρασίνου Αθλητικών εγκαταστάσεων και 
πόλης Καρπενησίου προϋπολογισμού 39.965,51€  

156/2021 Εγκρίνεται Ομόφωνα επί 

των (7) καταμετρούμενων 

ψήφων 

2 Έγκριση 2ου πρακτικού  συνοπτικού διαγωνισμού για την " Συντήρηση χώρων πρασίνου  

Δήμου Καρπενησίου "ΟΜΑΔΑ Β (Συντήρηση  χώρων πρασίνου της πόλης Καρπενησίου) 

συνολικού προϋπολογισμού 64.784,94 € και για την ΟΜΑΔΑ Β ποσό 24.819,43€.  

157/2021 Εγκρίνεται Ομόφωνα επί 

των (7) καταμετρούμενων 

ψήφων 

3 Εκ νέου κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον συνοπτικού διαγωνισμού για την " Συντήρηση 

χώρων πρασίνου  Δήμου Καρπενησίου  ΟΜΑΔΑ Α Συντήρηση χώρων πρασίνου αθλητικών 

εγκαταστάσεων και ΟΜΑΔΑ Γ Αρδευση χώρων πρασίνου Αθλητικών εγκαταστάσεων και 

158/2021 Εγκρίνεται Ομόφωνα επί 

των (7) καταμετρούμενων 

ψήφων 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9D8%CE%96%CE%A9%CE%95%CE%93-45%CE%99?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9D8%CE%96%CE%A9%CE%95%CE%93-45%CE%99?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9D8%CE%96%CE%A9%CE%95%CE%93-45%CE%99?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%960%CE%9E%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9A%CE%98%CE%9D?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%960%CE%9E%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9A%CE%98%CE%9D?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%960%CE%9E%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9A%CE%98%CE%9D?inline=true


πόλης Καρπενησίου προϋπολογισμού 39.965,51€  

    

                                              ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ   

1 Αποδοχή Χρηματοδότησης του Δήμου Καρπενησίου του Ν. Ευρυτανίας για  το έργο " 

Αποκατάσταση βλάβης οχετού στην οδό Αθαν. Καρπενησιώτη" από το Υπουργείο 

Εσωτερικών (ΣΑΕ055) με το ποσό των 200.000,00 €  

159/2021 Εγκρίνεται Ομόφωνα επί 

των (7) καταμετρούμενων 

ψήφων 

2 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. 160/2021 Εγκρίνεται Ομόφωνα επί 

των (7) καταμετρούμενων 

ψήφων 

3 Σύσταση πάγιας προκαταβολής για το έτος 2021.  161/2021 Εγκρίνεται Ομόφωνα επί 

των (7) καταμετρούμενων 

ψήφων 

4 Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης και την ανάθεση της υπηρεσίας "Κλάδεμα ή κοπή 

επικίνδυνων δέντρων".  

162/2021 Εγκρίνεται Ομόφωνα επί 

των (7) καταμετρούμενων 

ψήφων 

5 Έγκριση 1ου πρακτικού για "Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών 

Ενοτήτων", συνολικού προϋπολογισμού 30.206,40 €.  

163/2021 Εγκρίνεται Ομόφωνα επί 

των (7) καταμετρούμενων 

ψήφων 

6 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

παροχή υπηρεσίας με τίτλο "Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου 

Καρπενησίου" προϋπολογισμού 37.680,00 € με το ΦΠΑ. 

164/2021 Εγκρίνεται Ομόφωνα επί 

των (7) καταμετρούμενων 

ψήφων 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%A4%CE%9A%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A41%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%A4%CE%9A%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A41%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%A4%CE%9A%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A41%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%9B%CE%97%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A156?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/97%CE%96%CE%9F%CE%A9%CE%95%CE%93-1%CE%A1%CE%A3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/97%CE%96%CE%9F%CE%A9%CE%95%CE%93-1%CE%A1%CE%A3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%93%CE%94%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9A%CE%975?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%93%CE%94%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9A%CE%975?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%9E%CE%9E%CE%A9%CE%95%CE%93-7%CE%92%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%9E%CE%9E%CE%A9%CE%95%CE%93-7%CE%92%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%9E%CE%9E%CE%A9%CE%95%CE%93-7%CE%92%CE%A1?inline=true


7 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 

για την υπηρεσία" Συγκοινωνία δημοτικών ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού 

67.733,26€  

165/2021 Εγκρίνεται  κατά πλειοψηφία 

επί των (5) 

καταμετρούμενων ψήφων 

8 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού  

για την "Προμήθεια υδραυλικού υλικού για την συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου 

Καρπενησίου" προϋπολογισμού 34.995,90.  

166/2021 Εγκρίνεται Ομόφωνα επί 

των (7) καταμετρούμενων 

ψήφων 

9 Σύσταση επιτροπής για την διενέργεια  συνοπτικού διαγωνισμού για την" Προμήθεια 

υδραυλικού υλικού για την συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου" 

προϋπολογισμού 34.995,90. €  

167/2021 Εγκρίνεται Ομόφωνα επί 

των (7) καταμετρούμενων 

ψήφων 

10 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής  168/2021 Εγκρίνεται Ομόφωνα επί 

των (7) καταμετρούμενων 

ψήφων 

11 Χορήγηση Παράτασης έργου: "Συντήρηση _Αναβάθμιση κτιριακών Εγκαταστάσεων  1ου  

ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ" αναδόχου: 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 3Κ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  

169/2021 Εγκρίνεται Ομόφωνα επί 

των (7) καταμετρούμενων 

ψήφων 

12 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου: "Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. 

Αγίου Νικολάου" στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Ευστάθιου Φράγκου του Κωνσταντίνου.  

170/2021 Εγκρίνεται Ομόφωνα επί 

των (7) καταμετρούμενων 

ψήφων 

13 Σύσταση Επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου: "Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού 

δρόμου στην περιοχή Μεσοχώρα" στον Δήμο Καρπενησίου,  αναδόχου κ. Κολοκώτσιου 

Κων/νου του Σπυρίδωνος  ΕΔΕ  

171/2021 Εγκρίνεται Ομόφωνα επί 

των (7) καταμετρούμενων 

ψήφων 

14 Σύσταση Επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου: "Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μυρίκης" του 

Δήμου Καρπενησίου αναδόχου: "ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε."  

172/2021 Εγκρίνεται Ομόφωνα επί 

των (7) καταμετρούμενων 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%981%CE%A9%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A1%CE%93%CE%9E?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%981%CE%A9%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A1%CE%93%CE%9E?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%981%CE%A9%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A1%CE%93%CE%9E?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%A5%CE%9A%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%984%CE%9A?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%A5%CE%9A%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%984%CE%9A?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%A5%CE%9A%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%984%CE%9A?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A76%CE%A9%CE%A9%CE%95%CE%93-4%CE%99%CE%A3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A76%CE%A9%CE%A9%CE%95%CE%93-4%CE%99%CE%A3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A76%CE%A9%CE%A9%CE%95%CE%93-4%CE%99%CE%A3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%95%CE%91%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A9%CE%A3%CE%A8?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%A5%CE%9A%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A34%CE%94?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%A5%CE%9A%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A34%CE%94?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%A5%CE%9A%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A34%CE%94?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%A7%CE%9E%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%94%CE%A4%CE%A0?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%A7%CE%9E%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%94%CE%A4%CE%A0?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E86%CE%A9%CE%95%CE%93-4%CE%A9%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E86%CE%A9%CE%95%CE%93-4%CE%A9%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E86%CE%A9%CE%95%CE%93-4%CE%A9%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%A9%CE%A7%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%97%CE%93%CE%98?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%A9%CE%A7%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%97%CE%93%CE%98?inline=true


ψήφων 

15 Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου: "Κατασκευή οστεοφυλακίου στον οικισμό 

Γοριανάδων" στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Πέτρο Κ. Μπακατσιά.  

173/2021 Εγκρίνεται Ομόφωνα επί 

των (7) καταμετρούμενων 

ψήφων 

16 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου: "Βελτίωση δικτύου ύδρευσης και 
αποχέτευσης  Γοριανάδων" του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου: Νικόλαου Σταμούλη του 
Βασιλείου. 
 
 

174/2021 Εγκρίνεται Ομόφωνα επί 

των (7) καταμετρούμενων 

ψήφων 

 

  
Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%953%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9D%CE%953?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%953%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9D%CE%953?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9510%CE%A9%CE%95%CE%93-0%CE%9E%CE%A5?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9510%CE%A9%CE%95%CE%93-0%CE%9E%CE%A5?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9510%CE%A9%CE%95%CE%93-0%CE%9E%CE%A5?inline=true

