
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ        Καρπενήσι, 10-6-2021 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ       Ημ/νία Συνεδρίασης 8-6-2021  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

Συνεδρίαση  28η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Αρ. 

Θέματος 

Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης 

Αποτέλεσμα 

 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   

1 Έγκριση  συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος με τίτλο " Έγκριση 1ης πρόσθετης πράξης  επί 

του αριθμ.1053/26-5-2020 δανειστικού συμβολαίου  της Συμ/φου Καρ/σιου Νίνας Οικονόμου για τη 

χρηματοδότηση  εκτέλεσης του έργου ενταγμένου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και μεταφερομένου 

στο ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (ΦΕΚ.1386/τ.Β/14-4-2020)και της 

αριθμ.829/18-6-2020 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών- Ορισμός συμβολαιογράφου  

246/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα   

επί του συνόλου  

2 Έγκριση 1ης πρόσθετης πράξης  επί του αριθμ.1053/26-5-2020 δανειστικού συμβολαίου  της Συμ/φου 
Καρ/σιου  Νίνας Οικονόμου για τη χρηματοδότηση  εκτέλεσης του έργου ενταγμένου στο πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και μεταφερομένου στο ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" Δυνάμει 
της διάταξης του άρθρου 21 της αριθμ.22766/9-4-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ.1386/τ.Β/14-4-2020)και της 
αριθμ.829/18-6-2020 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών- Ορισμός συμβολαιογράφου 

247/2021 Εγκρίθηκε  ομόφωνα  

επί του συνόλου 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   

1 Υποβολή πρότασης  στην πρόσκληση ΑΤ09 στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" στον Άξονα Προτεραιότητας "Πολιτική προστασία-

Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια" με τίτλο "Ωρίμανση έργων και δράσεων για την 

υλοποίηση του Προγράμματος". 

 

248/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα 

επί του συνόλου  
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2 Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξακρίβωσης τιμών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Υποδομές μεταφορών περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" Για την 

πρόσκληση με τίτλο "Δημιουργία πράσινων σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη χώρα πλην 

περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου" . 

249/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα 

επί του συνόλου 

3 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α΄: "Συντήρηση χώρων πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων", και 

ΟΜΑΔΑ Γ΄: "Άρδευση χώρων πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων και πόλης Καρπενησίου" συνολικού 

προϋπολογισμού 39.965,51 €.  

250/2021 Εγκρίθηκε  ομόφωνα 

επί των (5) 

καταμετρούμενων 

ψήφων 

4 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια υδραυλικού υλικού για 

τη  συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου", προϋπολογισμού  34.995,90 €.  

251/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα 

επί του συνόλου 

5 Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης Κορυσχάδων για παράταση του χρόνου ισχύος της. 252/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα 

επί του συνόλου 

6 Τεκμηρίωση  αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας  "Χλωρίωση  δεξαμενών στις Κοινότητες" από την 

υπηρεσία του Δήμου. 

253/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα 

επί του συνόλου 

7 Δέσμευση  του ποσού των 180.000,00€(ή όποιο ποσό απαιτηθεί μετά την δημοπράτηση του έργου)   

για εγγραφή στον προϋπολογισμό  το έτος 2022 για την ολοκλήρωση του  έργου  "Εσωτερική οδοποιία  

Κ. Καρπενησίου" προϋπολογισμού 520.000,00€ με υπάρχουσα πίστωση 340.000,00€.  

254/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα 

επί του συνόλου 

8 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά πληρωμή διοδίων κλπ για  μεταφορά του ΚΗΗ 6526 

οχήματος (τράκτορα) στην Μάνδρα Αττικής).  

255/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα 

επί του συνόλου 

9 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής(αφορά δαπάνη στη ΔΕΔΗΕ) .  256/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα 

επί του συνόλου 

    

Εγκρίθηκε ομόφωνα 
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10 Ορισμός δικηγόρου (Η υπ΄αριθμ.5/2021 αγωγή του Ιωάννη Φακίτσα κατά Δήμου). 257/2021 

 

επί του συνόλου 

 

11 

 

Ορισμός δικηγόρου (Η υπ΄αριθμ.4/2021 αγωγή του κ. Βασιλείου Υφαντή προέδρου Κ. Σταυροχωρίου). 

 

258/2021 

 

 

Εγκρίθηκε επί των (5) 

καταμετρούμενων 

ψήφων 

12 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.000,00€ για κάλυψη μέρους των εξόδων της εκδήλωσης 

"Συνδιοργάνωση του final 4 futsal".  

259/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα 

επί του συνόλου 

13 Επί αιτήματος  της MERCEDES-BENZ EΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

για παράταση της σύμβασης παράδοσης του οχήματος (φορτηγού 8χ4).  

260/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα 

επί του συνόλου 

14 Συγκρότηση επιτροπής προμηθειών με cpv  από 36000000-1 έως 40540000-9.  261/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα 
επί του συνόλου  

15 Ορισμός  επιτροπής για την παραλαβή  της προμήθειας " Αναβάθμιση  παιδικών χαρών Δήμου 

Καρπενησίου  

262/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα 
επί του συνόλου  

 

  
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%962%CE%A8%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9E3%CE%96?inline=true
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