
   
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονοµικής   
Επιτροπής  
   
  Σας καλούµε να συµµετέχετε  στην 28η  ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονοµικής 
επιτροπής που θα γίνει στις δέκα πέντε  (15) Ιουνίου  2021 ηµέρα Τρίτη ώρα  
έναρξης 12:00µ και λήξη 13.30µµ . 
 Η συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί (∆ΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους 
διασφάλισης δηµόσιας υγείας και σύµφωνα µε τις διατάξεις  παρ.1 (άρθρο 10 
παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιµετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19)  και την 
την  Αριθµ. 47 εγκύκλιο  ∆Ι∆Α∆/Φ.69/164/οικ.11266/8-6-2021  απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέµα. 
 

1. Πρόσληψη προσωπικού (για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας 2021) 
2. Εισήγηση για αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021. 
3. Υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα 

"Υποδοµές Μεταφορών  περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη" Για την 
πρόσκληση µε τίτλο "∆ηµιουργία πράσινων σηµείων και δικτύωση  τους σε 
όλη τη χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισµού µε τίτλο  
«Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης Ηλεκτρικών οχηµάτων  (Σ.Φ.Η.Ο)  ∆ήµου 
Καρπενησίου » συνολικού προϋπολογισµού 39.980,00€ 

5. Επικαιροποίηση της υπάριθµ.288/2020 απόφασης της οικονοµικής 
επιτροπής "περί ορισµού δικηγόρου ENERGA HELLAS POWER" 

6. Τακτοποίηση (2) χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής και απαλλαγή  
υπολόγων(αφορά δαπάνη ∆Ε∆∆ΗΕ) 

7. Τακτοποίηση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και απαλλαγή 
υπολόγου (αφορά δαπάνη διοδίων κλπ) 

8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Βελτίωση  και επένδυση δικτύων ύδρευσης 
∆Ε Ποταµιάς " 

9. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΕΝΩΜΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓ∆ΟΒΑ» αναδόχου 
Ο∆ΥΣ. ΤΡΑΝΤΟΥ Ε.∆.Ε. 

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου " Εσωτερική 
οδοποιία στις ΤΚ  Μουζίλου  Ανιάδας  Συγκρέλλου . 

                                                           Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 
                           Νικόλαος  Σουλιώτης  
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Μέχρι την ώρα  λήξης της συνεδρίασης  ∆ΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  τα µέλη της  
Οικονοµικής  επιτροπής   θα µπορούν να γνωµοδοτήσουν -διατυπώσουν  
τις παρατηρήσεις τους  στα ανωτέρω θέµατα ηλεκτρονικά   µε  e-mail  από  
το προσωπικό τους  λογαριασµό προς  το   e-mail   της γραµµατείας  της  
Οικονοµικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr  
αποστέλλοντας  συµπληρωµένο  το συνηµµένο  έντυπο  ψηφοφορίας 
,προκειµένου να επιτευχθεί η προβλεπόµενη συµµετοχή  και να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία  χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας. 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
1.Τακτικά Μέλη οι κ.κ  
Γενιτσαρόπουλος Χρήστος  (Ορισµένος ) 
Κεραµάρης ∆ηµήτριος (Ορισµένος ) 

Κονιαβίτη Ευδοξία (εκλεγµένη) 

Σβερώνης Ιωάννης (εκλεγµένος) 
Λερογιάννης  ∆ηµήτριος (εκλεγµένος) 

Ιβρος Ιωάννης (εκλεγµένος) 
2.Αναπληρωµατικά Μέλη Παρίστανται  στη συνεδρίαση σε 
περίπτωση απουσίας των τακτικών εκλεγµένων µελών 
Αναπληρωµατικά Μέλη 

Τσιουγκρή-Γυφτοµήτρου  Κωνσταντία     εκλεγµένη  Α παράταξη  

Χαλκιάς  Παντελής                                 εκλεγµένος Α παράταξη                 
Σώκος Γεώργιος                                    εκλεγµένος Β παράταξη                 

Κακαβάς Χρήστος                                  εκλεγµένος Β παράταξη                 

3.Καλούνται οι  Πρόεδροι Κοινοτήτων εάν υφίσταται θέµα που  
αφορά την κοινότητα τους  
4.(Αρθρο 2 παρ.13 του Ν.4623/2019  
    "Κατά  τις συνεδριάσεις  των επιτροπών  Οικονοµικής και Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής δύναται να παρίσταται   χωρίς δικαίωµα ψήφου ένας 
δηµοτικός σύµβουλος  από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε µέλος σε αυτές 
" 

4. ΠΑΡΑΤΑΞΗ  Γ΄  ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ κ. Γκορόγιας  ∆ηµήτριος  

5. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου . 
 

 


