
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ        Καρπενήσι, 21-5-2021 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ       Ημ/νία Συνεδρίασης 19-5-2021  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

Συνεδρίαση  24η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Αρ. 

Θέματος 

Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης 

Αποτέλεσμα 

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   

1 Έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον με τίτλο "Έκδοση εντάλματος 

προπληρωμής  για μεταφορά του με αριθμ. Πλαισίου WMAN36ZZ29Y226947 για μεταφορά του σε 

συνεργείο  στο Αίγιο  

207/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα 

επί του συνόλου  

2 Έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον με τίτλο "Έγκριση μετακίνησης 

αντιδημάρχου  

208/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα 

επί του συνόλου 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   

1 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής  διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια 

εξοπλισμού για πολιτιστικές δράσεις και τουριστική προβολή του Δήμου" προϋπολογισμού  26.164,00  

209/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα 
επί του συνόλου  

2 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού  συνοπτικού διαγωνισμού για την "Συντήρηση 

επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων", συνολικού προϋπολογισμού30.206,40€ 

 

 

210/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα 
επί του συνόλου  

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%A8%CE%A9%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%95%CE%9E%CE%9B?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%A8%CE%A9%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%95%CE%9E%CE%9B?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%A8%CE%A9%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%95%CE%9E%CE%9B?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%98%CE%9A%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%932%CE%91?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%98%CE%9A%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%932%CE%91?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/648%CE%A0%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%934%CE%9F?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/648%CE%A0%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%934%CE%9F?inline=true


 

3 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την "Προμήθεια τροφίμων & ειδών  

παντοπωλείου  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για δύο έτη (είδη αρτοποιείου-

ζαχαροπλαστείου-κρεοπωλείου-παντοπωλείου)συνολικού προϋπολογισμού 227.787,60 €" 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% ή 24%  ανάλογα με τα υπό προμήθεια είδη.  

211/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα 
επί του συνόλου  

4 Απαλλαγή προσαυξήσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.                                  212/2021 ΑΝΑΒΟΛΗ 

5 Τροποποίηση  αποφάσεων ορισμού μελών επιτροπών  διαγωνισμών και παραλαβών.  213/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα 
επί του συνόλου  

6 Παράταση προθεσμίας παράδοσης της μελέτης  με τίτλο "Μελέτη Πυροπροστασίας  για Μαθητική Εστία  και 

Συνεδριακό κέντρο.  

214/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα 
επί του συνόλου  

7 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ, 

ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ, ΡΟΣΚΑΣ, ΣΤΑΒΛΩΝ και ΨΙΑΝΩΝ".  

215/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα 
επί του συνόλου  

8 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  "Αποχέτευση  κατάλληλη επεξεργασία Λυμάτων 

Οικισμών Φουρνάς Μεσοχωρίου Πλατάνου και Κορίτσα   αναδόχου ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. 

216/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα 
επί του συνόλου  

9 Σύσταση επιτροπής  Οριστικής παραλαβής του έργου "Εσωτερική οδοποιία στις ΤΚ Μουζίλου Ανιάδας και 
Συγκρέλλου". 
 
 

217/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα 
επί του συνόλου  

 

  
   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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