
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
                                                                             Παλαμάς : 06/11/2020
                                                                             Αριθ. πρωτ.:  8861 

                                                                                          Προς: 
                                                                  Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

1. Κο.  ΚΟΝΤΟΒΑΪΟ ΘΩΜΑ
2. Κα.  ΦΟΥΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
3. Ko.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
4. Κο.  ΤΣΙΝΤΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
5. Κα.  ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
6. Κο.  ΛΥΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»  

Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στη  δια  περιφοράς  40η Συνεδρίαση  της  Οικονομικής

Επιτροπής, σύμφωνα με τις από 11 – 03 – 2020 και 30 – 03 – 2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης

περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55) και με τις αριθμ. Πρωτ.: 18318 / 13 – 03 - 2020 (ΑΔΑ:

9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΕ)  και  20930  /  31  –  03  –  2020  (ΑΔΑ:  6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ)  εγκυκλίους  του

Υπουργείου Εσωτερικών, στις:  10 – 11 – 2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα  11:00 (αποστείλατε την

πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 11:00 και τη ψήφο σας ανά θέμα από 11:00 έως 13:30  στο

email: petrous@palamascity.gr), για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων.

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                            Γιώργος Σακελλαρίου

Κοινοποίηση: 

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης



ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της 27ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους
2020.

2.  Συζήτηση και  λήψη απόφασης περί  ορισμού πληρεξούσιου  δικηγόρου για  παροχή
γνωμοδότησης  επί  της  αριθμ.  δικογράφου  109/2020  απόφασης  του  Μονομελούς
Πρωτοδικείου Καρδίτσας.

3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  ορισμού  πληρεξούσιου  δικηγόρου  για  παροχή
γνωμοδότησης  επί  της  αριθμ.  δικογράφου  213/2020  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου
Καρδίτσας (Τακτική Διαδικασία).

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση
ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Καρδίτσας  σχετικά  με  την  αριθμ.  έκθεσης
κατάθεσης  δικογράφου  ανακοίνωσης  Δ/κης  –  προσεπίκληση  για  αναγκαστική
παρέμβαση  σε  αγωγή  εργατικού  ατυχήματος  παρεμπίπτουσα  αγωγή   ΜΕΙΜΠ
222/2020.

5.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση
ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Καρδίτσας  σχετικά  με  την  αριθμ.  δικογράφου  134/2019
αγωγής μικροδιαφοράς (χρέους από παροχή υπηρεσιών)

6. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  έγκρισης  ή  μη  α)  Πρακτικού  Ι  διενέργειας
διαγωνισμού και ελέγχου Δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών και β)
Πρακτικού  ΙΙ  αποσφράγισης  και  ελέγχου  οικονομικών  προσφορών  του  ανοικτού
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΝ Δ.Κ. ΠΑΛΑΜΑ».

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών
στο  έργο  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΠΟΛΗΣ  ΠΑΛΑΜΑ»  που
προκλήθηκαν από τη θεομηνία ΙΑΝΟΣ.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. πρωτ. 8737/5-11-2020 εντολής
ανάθεσης πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο.


