
                                                                                                Παλαμάς   09  –  04  –  2021 
                                                    
                                                                                                Α.Π.:  2911 
 

                                                                                                ΠΡΟΣ: Δημοτικούς Συμβούλους 
 
    
                                                            

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 08η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Παλαμά που θα γίνει στις 14–04–2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 με τηλεδιάσκεψη 

για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις υπ' αρ.18318/13-03-

2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020, 60249/22-09-202 ,    /   33/13-11-

     εγκυκλίους του  πουργείου  σωτερικών, την υπ' αρ.    /13- 3-      οιν  

 πουργικ   πόφαση        /τ.   /13- 3-      και το άρθρο 1 του  .  8 / 3-  -     

      /τ.   / 3-  -      που κυρώνει την Π Π       /τ.   /11-03-      παράγραφο 

1 του άρθρου 1 , για λ ψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ΗΜ ΡΗΣΙ Σ ΔΙ Τ ΞΗΣ: 

 

1.- ποχρεωτικ  αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους    1  5η  και τροποποίηση 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους    1. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

2.- ποδοχ  ποσού και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους    1  6η).  

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

3.-Συζ τηση και λ ψη απόφασης για αντικατάσταση Δημοτικών αρδευτικών 

γεωτρ σεων της Δ. .  ύλλου. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Θωμάς  οντοβάϊος  

4.-Συζ τηση και λ ψη απόφασης περί αποδοχ ς παραχώρησης χρ σης ιδιόκτητης 

έκτασης, του κ. Στέργιου Παπαβασιλείου του Θωμά, στην  οινότητα  ύλλου. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Θωμάς  οντοβάϊος  

5.-Συζ τηση και λ ψη απόφασης περί αποδοχ ς παραχώρησης χρ σης ιδιόκτητης 

έκτασης, του κ. Άγγελου  δαμόπουλου του Ηλία, στην  οινότητα  ύλλου. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Θωμάς  οντοβάϊος  

6.-Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

για την κατασκευ  και λειτουργία  /Β σταθμού. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Θωμάς  οντοβάϊος  

7.- νάκληση της υπ΄ αριθμ.:  3 /    1  .Δ.Σ. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Θωμάς  οντοβάϊος  

8.-Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.:     /   1   .Δ.Σ. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Θωμάς  οντοβάϊος  

9.-Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.:   3 /   1   .Δ.Σ. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Θωμάς  οντοβάϊος  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 



 

10.-Συζ τηση και λ ψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργου στον 

Δ ΔΔΗ    ΡΔΙΤΣ Σ. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Θωμάς  οντοβάϊος  

11.-Συζ τηση και λ ψη απόφασης σε αίτημα του κ.  ποστόλου Μπιρνάρα του 

Δημητρίου. 

 ισηγ τρια  ντιδ μαρχος κα. Ουρανία  ούντα  

12.-Συζ τηση και λ ψη απόφασης σε αίτημα του κ.  ικολάου Πέτρου του  ικ στρατου. 

 ισηγ τρια  ντιδ μαρχος κα. Ουρανία  ούντα  

13.-Συγκρότηση επιτροπ ς παραλαβ ς της  πηρεσίας: «Παροχ  συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολ  αίτησης 

χρηματοδότησης στην πρόσκληση  Τ   με τίτλο: « νάπτυξη της υπαίθρου – 

αγροτικ  οδοποιία» του Προγράμματος   ΤΩ ΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ      - 2023». 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

14.-Συγκρότηση επιτροπ ς παραλαβ ς της  πηρεσίας: «Παροχ   υπηρεσιών τεχνικ ς 

υποστ ριξης για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολ  αίτησης  

χρηματοδότησης στην πρόσκληση  Τ 8   με τίτλο  «Smart cities,ευφυείς 

εφαρμογές, συστ ματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, 

ηλεκτρονικ  διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό - τουρισμό και περιβάλλον»  

του Προγράμματος   ΤΩ ΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ  020 - 2023». 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

15.-Συγκρότηση επιτροπ ς παραλαβ ς της  πηρεσίας: «Παροχ  υπηρεσιών τεχνικ ς 

υποστ ριξης για τη σύνταξη και προετοιμασία φάκελου υποβολ ς αίτησης 

χρηματοδότησης του Δ μου Παλαμά στο πλαίσιο της πρόσκλησης  Τ12 - δράσεις 

ηλεκτροκίνησης στους Δ μους» του Προγράμματος  ντώνης Τρίτσης 2020 -    3». 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

16.-Συγκρότηση επιτροπ ς παραλαβ ς της  πηρεσίας: «Παροχ  υπηρεσιών τεχνικ ς 

υποστ ριξης για τη σύνταξη και προετοιμασία φάκελου υποβολ ς αίτησης 

χρηματοδότησης του Δ μου Παλαμά στο πλαίσιο της πρόσκλησης  Τ1  με τίτλο, 

Συντ ρηση Δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, Σχολικών μονάδων, 

προσβασιμότητα  μ  » του Προγράμματος  ντώνης Τρίτσης 2020 -    3». 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

 

 

 

 

 



17.-Συγκρότηση επιτροπ ς παραλαβ ς της  πηρεσίας: «Παροχ   υπηρεσιών τεχνικ ς 

υποστ ριξης για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολ  αίτησης  

χρηματοδότησης του Δ μου Παλαμά στο πλαίσιο της πρόσκλησης  Τ 04 με τίτλο, 

 νάπτυξη υποδομών, προγραμμάτων και εξοπλισμών, για τη βελτίωση της 

διαχείρισης των βιοαποβλ των και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της 

ανακύκλωσης και της κυκλικ ς οικονομίας στον Δ μο Παλαμά» του Προγράμματος 

 ντώνης Τρίτσης  2020 -    3». 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

18.-Συγκρότηση επιτροπ ς παραλαβ ς της  πηρεσίας: «Παροχ   υπηρεσιών τεχνικ ς 

υποστ ριξης για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολ  αίτησης  

χρηματοδότησης στην πρόσκληση  Τ 8 Β με τίτλο «Προμ θεια συστημάτων και 

ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικ ς προστασίας και της διοικητικ ς -

επιχειρησιακ ς ικανότητας του Δ μου, καθώς και την καταπολέμηση της 

εξάπλωσης της πανδημίας στο Δ μο Παλαμά» του Προγράμματος   ΤΩ ΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ      - 2023». 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

19.-Συγκρότηση επιτροπ ς παραλαβ ς της  πηρεσίας: «Παροχ  συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολ  αίτησης 

χρηματοδότησης στην πρόσκληση  Τ11 με τίτλο «Δράσεις για τις υποδομές που 

χρ ζουν αντισεισμικ ς προστασίας  προσεισμικός έλεγχος » του Προγράμματος 

 ντώνης Τρίτσης      -    3».     

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΛΑΡΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1.- κ. Δ μαρχο Παλαμά 
2.- κ.κ. Προέδρους  οινοτ των Δ μου Παλαμά 


