
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
                                                                             Παλαμάς : 19/03/2021
                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 2314 

                                                                                          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  11η 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:  23 – 03 – 2021 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:



ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής ποσού και 4ης αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021.

2. Σύσταση  λογαριασμού  Πάγιας  Προκαταβολής,  ορισμός  Κ.Α.
προϋπολογισμού  ως  δεκτικών  πάγιας  προκαταβολής  και  ορισμός
υπολόγων, για το  οικ. Έτος 2021.  

3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  της  2ης  παρατάσεως  προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου «  Διευθέτηση ρέματος Βελά ».

4. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  έγκρισης  μελέτης  και  τευχών
δημοπράτησης  του  υποέργου  <ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ>.

5.  Αποδοχή  των  όρων  συμμετοχής  στο  πρόγραμμα  «Ανάπτυξης  &
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον
άξονα  προτεραιότητας:  «Ποιότητα  ζωής  και  εύρυθμη  λειτουργία  των
πόλεων,  της  υπαίθρου  και  των  οικισμών»  με  τίτλο:  «Ανάπτυξη  της
υπαίθρου-Αγροτική  Οδοποιία»  του  ΥΠ.ΕΣ.  και  υποβολή  της  Πράξης:
«Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Παλαμά» στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης ΑΤ05 (ΑΔΑ: 9Η574646ΜΤΛ6-ΓΥ3)» 

6.  Αποδοχή  των  όρων  συμμετοχής  στο  πρόγραμμα  «Ανάπτυξης  &
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον
άξονα  προτεραιότητας:  «Ποιότητας  ζωής  και  εύρυθμη  λειτουργία  των
πόλεων,  της  υπαίθρου  και  των  οικισμών»  με  τίτλο:  «Δράσεις  για
υποδομές  που  χρήζουν  αντισεισμικής  προστασίας»  του  ΥΠ.ΕΣ.  και
υποβολή της  Πράξης:  «Προσεισμικός  έλεγχος κρίσιμων υποδομών του
Δήμου Παλαμά στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ11 (ΑΔΑ: ΨΙΚ146ΜΤΛ6-
Χ3Λ)

7.  Αποδοχή  των  όρων  συμμετοχής  στο  πρόγραμμα  «Ανάπτυξης  &
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον
άξονα  προτεραιότητας:  «Περιβάλλον»  με  τίτλο:  «Δράσεις
Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του ΥΠ.ΕΣ.  και  υποβολή της  Πράξης:
«Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων του Δήμου Παλαμά και Σταθμών
Φόρτισης  αυτών»  στο  πλαίσιο  της  Πρόσκλησης  ΑΤ12  (ΑΔΑ:
6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3)

8. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  Αποδοχής  συνολικού  ποσού
565.404,21 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους –Α’, Β και Γ΄ Κατανομή
έτους 2021.

9. Ορισμός  πληρεξούσιου  δικηγόρου  για  παροχή  γνωμοδότησης  επί
αιτήσεων  δημοτών  που   αφορούν  τη  συμπλήρωση  του  επιθέτου  στο
ανήλικο τέκνο τους.

10. Εξειδίκευση πίστωσης (άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4625/2019)


