
                                                                                                Παλαμάς   29  –  01  –  2021 
                                                    
                                                                                                Α.Π.:  766 
 

                                                                                                ΠΡΟΣ: Δημοτικούς Συμβούλους 
 
                                                               
 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 02η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Παλαμά που θα γίνει στις 03–02–2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 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-    ,    /   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.- ποδοχ  της υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:  1   /    – 01 – 2021 απόφασης της  πηρεσιακ ς 

Γραμματέως του  πουργείου  σωτερικών με θέμα : Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 

Πρωτ.: 59896 / 21 – 09 – 2020 ( Δ : 9ΤΠΤ46ΜΤΛ6-Β9Μ) απόφασης 

χρηματοδότησης του Δ μου Παλαμά του  .  αρδίτσης για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (Σ   055) 

και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους    1 (02η ). 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

2.-Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, 

προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του 

τρόπου καταβολ ς. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

3.- κύρωση μη εξοφλημένων ενταλμάτων οικονομικού έτους   20 και μεταφορά τους 

στη χρ ση έτους    1 προς πληρωμ .  

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

4.-Συζ τηση και λ ψη απόφασης επί της αίτησης παραίτησης του κ. Δημητρίου 

 αρακώστα από Πρόεδρος και Διοικητικός Σύμβουλος της Σχολικ ς  πιτροπ ς 

Πρωτοβάθμιας  κπαίδευσης Δ μου Παλαμά και ορισμός νέων.  

 ισηγ τρια Πρόεδρος Δ. Σ. κα Ιφιγένεια Πετροπούλου  

5.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους      του Δ μου 

Παλαμά [Δ΄ Τρίμηνο]». 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 



6.-Συζ τηση και λ ψη απόφασης περί συγκρότησης  πιτροπ ς προσωριν ς και 

οριστικ ς παραλαβ ς του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ».  

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

7.-Συζ τηση και λ ψη απόφασης περί συγκρότησης  πιτροπ ς προσωριν ς και 

οριστικ ς παραλαβ ς του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ». 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

8.- πόδοση επιχορ γησης έτους    1 στο  ομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Δικαίου  

Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού,  θλητισμού, Προσχολικ ς  γωγ ς Παλαμά 

 Δ.Ο.Π. .Π. .Π. . 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

9.-Χρηματοδότηση Δημοτικ ς  οινωφελούς  πιχείρησης [ ΔΗ. . .Π .] Δ μου Παλαμά 

έτους    1. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

10.-Συζ τηση και λ ψη απόφασης σχετικά με καθορισμό ανώτατου ορίου δαπάνης 

κηδείας Δημάρχων, πρώην Δημάρχων, Προέδρων  οινοτ των και εν ενεργεία 

Δημοτικών Συμβούλων. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Θωμάς  οντοβάϊος  

11.-Συζ τηση και λ ψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων στον 

Δ ΔΔΗ    ΡΔΙΤΣ Σ. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Θωμάς  οντοβάϊος  

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

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


