
                                                                                                Παλαμάς   14  –  05  –  2021 
                                                    
                                                                                                Α.Π.:  3746 
 

                                                                                                ΠΡΟΣ: Δημοτικούς Συμβούλους 
 
    
                                                            
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 09

η
 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά που θα γίνει 

στις 18–05–2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 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, 

60249/22-09-2   ,    /   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.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους    1 του Δ μου Παλαμά [ ΄ 

Τρίμηνο]. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

2.-Δωρεάν παραχώρηση χρ σης διαθέσιμων χώρων από τις νέες αίθουσες του 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

Παλαμά, στο  ομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Δικαίου  Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, 

 θλητισμού, Προσχολικ ς  γωγ ς Παλαμά  Δ.Ο.Π. .Π. .Π. , για τη λειτουργία  έντρου Δημιουργικ ς 

 πασχόλησης Παιδιών   Δ Π . 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

3.- ποδοχ    μη της παραίτησης του Δ.Σ. και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικ ς 

 πιχείρησης Ύδρευσης  ποχέτευσης Παλαμά  Δ. . . .Π.  και ορισμός νέου. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

4.- ποτίμηση σε χρ μα του γάλακτος που δεν χορηγ θηκε στους υπαλλ λους και απόδοση σε αυτούς 

σύμφωνα με το άρθρο    του  .   3 /    . 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

5.-Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Παπακυρίτση 3  στον Παλαμά για τη δημιουργία 

εισόδου – εξόδου οχημάτων στο συνεργείο επισκευ ς και συντ ρησης ελαστικών  βουλκανιζατέρ  του 

Ματθαίου Παπακώστα. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ.  ωνσταντίνος Μπανάσος  

6.-Συζ τηση και λ ψη απόφασης σε κοινό αίτημα των  ωνσταντίνου Βλαστού του Σωκράτη, Βάϊου 

Τσιαούση του Βασιλείου και Ιωάννη Τσιαούση του  ικολάου. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

7.- κμίσθωση Δημοτικών  κτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων. 

  ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ.  πόστολος Μοσχόπουλος  

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΛΑΡΑΣ 

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

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 


