
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ        Καρπενήσι, 9-12-2021 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ       Ημ/νία Συνεδρίασης 7-12-2021  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

Συνεδρίαση  54η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Αρ. 

Θέματος 

Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης 

Αποτέλεσμα 

1 Εισήγηση Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου  έτους 2022, έπειτα 

από την ενσωμάτωση του  σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ.452/2021 απόφασης της 

οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ. 

492/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα επί των (6) 

καταμετρούμενων ψήφων 

2 Εισήγηση για  Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ. ) του 

προϋπολογισμού εσόδων  εξόδων οικονομικού έτους 2022"  ΟΠΔ  

493/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα επί των (6) 

καταμετρούμενων ψήφων 

3 Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021 494/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα επί των (6) 

καταμετρούμενων ψήφων 

4 Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου "Κατασκευή  γηπέδου 5χ5 στην ΤΚ Κρικέλου ΔΕ Δομνίστας" 

προϋπολογισμού  130.000,00€.  

495/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα επί του συνόλου  

https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%9D%CE%96%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9628?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%9D%CE%96%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9628?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%9D%CE%96%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9628?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%95%CE%9C%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9A5%CE%93?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%95%CE%9C%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9A5%CE%93?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%99%CE%91%CE%95%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A809?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%99%CE%91%CE%95%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A809?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%99%CE%91%CE%95%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A809?inline=true


5 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και αντιδημάρχου . 496/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα επί του συνόλου 
δεν θα γίνει η μετακίνηση  θα γίνει 
τηλεδιάσκεψη 

6 Aίτημα  επανέγκρισης αμοιβής (αφορά την αριθμ.26/2019 απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής με τίτλο  Ορισμός δικηγόρου).  

497/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα επί του συνόλου  
 
 
 
 

 

7 Κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού  διαγωνισμού   για το έργο "Αποκατάσταση 

ζημιών στο Δίκτυο Ύδρευσης  Δήμου Καρπενησίου" προϋπολογισμού 200.000,00€. 

 

498/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα επί του συνόλου  

8 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης  για την προμήθεια  

ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου προϋπολογισμού 

58.031,48€  

499/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα επί του συνόλου  

9 Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων για το έτος 2022.  500/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα επί του συνόλου  

10 Απόδοση πάγιας προέδρων Κοινοτήτων  501/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα επί του συνόλου  

11 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας με τίτλο "Αναβάθμιση παιδικών 

χαρών Δήμου Καρπενησίου".  

502/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα επί του συνόλου  

12 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ".  

503/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα επί του συνόλου  

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A826?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A826?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%972%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%97%CE%A99?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%972%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%97%CE%A99?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%95%CE%93-0%CE%A8%CE%9E?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%95%CE%93-0%CE%A8%CE%9E?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%95%CE%93-0%CE%A8%CE%9E?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%9C7%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A1%CE%9E%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A77%CE%9D%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%93%CE%A3%CE%93?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A88%CE%A9%CE%A9%CE%95%CE%93-2%CE%9D%CE%94?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A88%CE%A9%CE%A9%CE%95%CE%93-2%CE%9D%CE%94?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A7%CE%A5%CE%9B%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A0%CE%A5%CE%A7?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A7%CE%A5%CE%9B%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A0%CE%A5%CE%A7?inline=true


13 Σύσταση επιτροπής προσωρινής  παραλαβής του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΟΥΣΟΥ"  

504/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα επί του συνόλου  

14 Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΤΟΡΝΟΥ".  

505/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα επί του συνόλου  

15 Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Αποπεράτωση 

δικτύου ύδρευσης ΤΚ Καταβόθρας".  

506/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα επί του συνόλου  

16 Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Τοιχία 

αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εσωχωρίων".  

507/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα επί του συνόλου  
 
 
 
 

 

17 Ενημέρωση επί των ληξιπρόθεσμων οφειλών στον Δήμο Καρπενησίου και λήψη 

αναγκαστικών μέτρων  

508/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα επί του συνόλου  

18 Κατάρτιση όρων διακήρυξης  για το έργο "Αποκατάσταση βατότητας δρόμων προς 

οικισμό "Ασπρούδια" Κ. Καρίτσας και προς νεκροταφείο στην Κ. Μεγ. Χωριού" 

προϋπολογισμού 159.000,00€  

509/2021 Εγκρίθηκε ομόφωνα επί του συνόλου  

   
 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%926%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9C%CE%918?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%926%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9C%CE%918?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%938%CE%A1%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9A1%CE%A7?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%938%CE%A1%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%9A1%CE%A7?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A91%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A6%CE%9D%CE%A6?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A91%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A6%CE%9D%CE%A6?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%972%CE%97?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%972%CE%97?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%A0%CE%98%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A9%CE%9E%CE%91?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%A0%CE%98%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A9%CE%9E%CE%91?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A889%CE%A6%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A8%CE%94%CE%A7?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A889%CE%A6%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A8%CE%94%CE%A7?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A889%CE%A6%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%A8%CE%94%CE%A7?inline=true

