
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 1η  ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής   

Επιτροπής έτους 2022 

      Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής που θα γίνει στις Τέσσερις (4) Ιανουαρίου 2022 ημέρα  Τρίτη και με ώρα  

έναρξης 9:00πμ και λήξης 12.00μμ. 

 Η συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-

2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως 

αναφέρονται στην με αριθμ.αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του  ΥΠΕΣ για λήψη αποφάσεων στα 

παρακάτω θέματα: 

 

1. Παράταση σύμβασης χειριστή αποφρακτικού μηχανήματος Δήμου Καρπενησίου 

2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ» αναδόχου ΠΑΝΤΕΧΟΣ ΑΤΕ  

3. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Αρέντα – 

Καταβόθρα»  αναδόχου ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ 

 

 

Μέχρι την ώρα λήξης της δια περιφοράς συνεδρίασης, τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email 

από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της γραμματείας 

(d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με τη ψήφο τους, το 

συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή 

συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.   

 

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής  

 

 

       Σουλιώτης Νικόλαος  

 

 

 

    Καρπενήσι     31-12-2021   

    Αριθ. Πρωτ.   17375 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

    

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΣ:  Τακτικά Μέλη 

   Οικονομικής     επιτροπής 

(ακολουθεί Πίνακας         

Αποδεκτών) 

 

Ταχ. Δ/νση  : Υδρας 6  
Ταχ. Κώδικας : 36100 

Πληροφορίες : Δ.Τσιούνη 

Τηλέφωνο      : 22373-50022 

Fax                  : 22373-50028 

e-mail  : d.tsiouni@0716.syxefxis.gov.gr 
 

mailto:d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1.Τακτικά Μέλη οι κ.κ  

Γενιτσαρόπουλος Χρήστος  (Ορισμένος) 

Κεραμάρης Δημήτριος (Ορισμένος) 

Κονιαβίτη Ευδοξία (εκλεγμένη) 

Σβερώνης Ιωάννης (εκλεγμένος) 

Λερογιάννης  Δημήτριος (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" 

 

5. ΠΑΡΑΤΑΞΗ  Γ΄  ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ κ.Γκορόγιας  Δημήτριος  

Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου  
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