
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
                                                                             Παλαμάς : 01/04/2021
                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 2712 

                                                                                          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  12η τακτική 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: 05 – 04 – 2021 ημέρα Δευτέρα 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:



ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της 5ης αναμόρφωσης (υποχρεωτικής)
προϋπολογισμού και τροποποίησης του Ο.Π.Δ. οικ. Έτους 2021.

2. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  έγκρισης  ή   μη  πρακτικών  της
πλειοδοτικής  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  της  βεβαίωσης  και
είσπραξης χρήσης δημοτικών γεφυροπλαστιγγών στην έδρα του Δήμου
Παλαμά.

3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  της  παρατάσεως  προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου «  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΕ
ΣΕΛΛΑΝΩΝ ».

4. Συζήτηση και  λήψη απόφασης  περί  παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης
του έργου «  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΕ ΠΑΛΑΜΑ”

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου προσωρινής
και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΑΡΟΧΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ>>

6. Έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας της ανάθεσης, με
την προσφυγή στη διαδικασία  με  διαπραγμάτευση χωρίς  προηγούμενη
δημοσίευση καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 §2γ &
32Α  του  4412/2016,  για  το  έργο  :  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ
ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ  ΣΤΗΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ»
προϋπολογισμού 370.977,02 ΕΥΡΩ με Φ.ΠΑ. 24%.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής Α’
σταδίου  και  οριστικής  παραλαβής  της  υπηρεσίας  «Προμήθεια
δημιουργικών εντύπων και ψηφιακών μέσων για τη σύγχρονη προβολή
εκθεμάτων στον εκθεσιακό χώρο αγροτικής κληρονομιάς Δήμου Παλαμά»

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης
της  προμήθειας  με  τίτλο  <Προμήθεια  υλικών  οδοποιίας  για
αποκατάσταση ζημιών σε αγροτικούς και αστικούς δρόμους Δ.Ε. Παλαμά
λόγω πλημμυρικών φαινομένων>.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης
της  προμήθειας  με  τίτλο  <Προμήθεια  υλικών  οδοποιίας  για
αποκατάσταση ζημιών σε αγροτικούς και αστικούς δρόμους Δ.Ε. Φύλλου
λόγω πλημμυρικών φαινομένων>.

10.  Περί  έγκρισης  της  μελέτης  του  έργου  με  τίτλο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ»   (Α.Μ.  5/2021),  προσφυγή  στη  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση,  σύμφωνα  με  το
άρθρο 32 §2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε
περιορισμένο  αριθμό  οικονομικών  φορέων  για  επιλογή  αναδόχου
υλοποίησης  του  έργου  και  συγκρότηση  της  επιτροπής  αξιολόγησης
σύναψης σύμβασης.

11.Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  αποδοχής  ποσού  και  επί  της  6ης
αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  οικ. Έτους 2021.

12.Έγκριση  ανάθεσης  υπηρεσίας  <Συντήρηση  τεχνικής  υποστήριξης  των
πληροφοριακών συστημάτων των διοικητικοοικονομικών υπηρεσιών του
Δήμου Παλαμά για  το  έτος  2021> με τη διαδικασία  διαπραγμάτευσης,



έγκριση  του  από  31/03/2021  πρακτικού  της  εν  λόγω  Επιτροπής
Διαπραγμάτευσης, ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας.


