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ΠΡΟΣ
Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Πρακτικογράφο Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα:

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 75 Ν. 3852/2010, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης

Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020)
και

γ) τις με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ. 16474/23.08.2021, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.

16812/30-08-2021 «…..Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον
περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο…» & 643/69472/2409-2021 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ
Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Φαρκαδόνας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την
8η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SPYRIDON AGNANTIS
Ημερομηνία: 2021.12.03 10:00:01 EET

ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (εισηγήσεις κλπ.) μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο
γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του Δήμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΣΤΙΣ 08/12/2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 15564/03-12-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Φαρκαδόνας έτους 2022

Θέμα 2ο

Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Φαρκαδόνας έτους
2021 (10η)

Θέμα 3ο

Σύνταξη έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού

Θέμα 4ο

Συμπληρωματική έγκριση
ιδιωτικού

δικαίου

πρόσληψης

προσωπικού

ορισμένου χρόνου

για

με

την

σχέση

εργασίας

κάλυψη

αναγκών

καθαριότητας σχολικών Μονάδων του Δήμο Φαρκαδόνας για το διδακτικό
έτος 2021-2022
Θέμα 5ο

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧρ. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Φαρκαδόνας

Θέμα 6ο

Έγκριση ανάθεσης με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα, για
την υλοποίηση αντικειμένων διοικητικής υποστήριξης που αφορούν τη
διαχείριση και υλοποίηση του Έργου “ HEALTHY CITIES” του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος URBACT III

Θέμα 7ο

Έγκριση

Πρακτικών

-

Κατακύρωση

Αποτελέσματος

Επαναληπτικής

Δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης (Τ.Κ. Σερβωτών)
Θέμα 8ο

Έγκριση Πρακτικών - Κατακύρωση Αποτελέσματος Δημοπρασίας

για

εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Ζάρκου
Θέμα 9ο

Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων της δημοπρασίας για την
εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Δ.Κ Φαρκαδόνας, της Τ.Κ Φανερωμένης,
της Τ.Κ Νομής, της Τ.Κ Πετροπόρου λόγω λήξης των συμβάσεων το έτος 2021

Θέμα 10ο

Διαγραφή οφειλών από χρήση δικτύου άρδευσης έτους 2016 του κ. Δημήτριου
Παχή του Βασιλείου

Θέμα 11ο

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης
σύνδεσης στο δίκτυο χαμηλής τάσης του νέου οικισμού Παλιννοστούντων
ομογενών Φαρκαδόνας

Θέμα 12ο

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος

Θέμα 13ο

Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου
ύδρευσης Παναγίτσας Γριζάνου Αχλαδοχωρίου Διασέλλου»

Θέμα 14ο

Έγκριση πρακτικού 1.2 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Δίκτυο
αποχέτευσης ΤΚ Φαρκαδόνας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη

Θέμα 15ο

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αυτοψίας για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών
σε σχολικά κτίρια λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021» και λήψη

απόφασης επί της με αρ. πρωτ. 13453/18-10-2021 αίτησης της Εργοληπτικής
Επιχείρησης Α. Τσίνας & ΣΙΑ ΟΕ
Θέμα 16ο

Λήψη απόφασης για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας του Ορεινού Όγκου
Ταξιαρχών στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Θέμα 17ο

Έγκριση σύναψης ηλεκτρολογικών εργασιών

Θέμα 18ο

Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων προκειμένου να συντάξουν και να
καταθέσουν αίτηση αναίρεσης της 84/2021 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου
Λάρισας – υπόθεση Μόκα Γρηγόριου (388/2021 απόφαση Δημάρχου)

Θέμα 19ο

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική
Αναζωογόνηση
χρηματοδοτικού

&

Λοιπές

Δράσεις

προγράμματος

Περιβαλλοντικού

του

πράσινου

Ισοζυγίου»

Ταμείου

του

«Δράσεις

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021
Θέμα 20ο

Έγκριση κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων της ΤΚ
Ταξιαρχών» σύμφωνα με την 4/2020 μελέτη, έγκριση των όρων διακήρυξης
διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού

Θέμα 21ο

Έγκριση κατασκευής του έργου

«Επισκευή και συντήρηση γηπέδων

καλαθοσφαίρισης Δήμου Φαρκαδόνας» σύμφωνα με την 50/2019 μελέτη,
έγκριση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού
Θέμα 22ο

Έγκριση κατασκευής του έργου «Κατεδάφιση επικίνδυνων κτιρίων που
προέκυψαν μετά τον σεισμό και μεταφορά αδρανών υλικών από τα κτίρια που
κρίθηκαν κατεδαφιστέα λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021» σύμφωνα με
την 41/2021 μελέτη, έγκριση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού και ορισμός
επιτροπής διαγωνισμού

Θέμα 23ο

Έγκριση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ,

ΟΙΧΑΛΙΑΣ,

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΖΑΡΚΟΥ, ΓΡΙΖΑΝΟΥ, ΠΕΤΡΩΤΟΥ και ΚΡΗΝΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ» σύμφωνα με την 12/2020 μελέτη, έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών, έγκριση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού και ορισμός
επιτροπής διαγωνισμού
Αποδέκτες Πίνακα Διανομής
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
1. Γεωργολόπουλος Ιωάννης
2. Ζαφείρης Ευάγγελος
3. Κακαΐτσα Ειρήνη
4. Δημότσιος Δημήτριος
5. Μεριβάκης Αθανάσιος
6. Χαλβατζά Ελένη

