
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
                                                                             Παλαμάς : 02/02/2022
                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 655

                                                                                          Προς: 
                                                                  Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

1 Κο.  ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 Κα.  ΚΟΥΤΡΑ-ΜΠΟΥΣΔΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
3 Ko.  ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΘΩΜΑΣ
4 Κο.  ΦΟΥΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
5 Κα.  ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 Κο.  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»  

Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε σύμφωνα  με  τις  σχετικές  διατάξεις  του  άρθρου  77  του

Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α'  133) και  της  υπ’  αριθμ.  :  643/  Α.Π.:69472/24-9-2021  εγκυκλίου  του

ΥΠ.ΕΣ στην 3η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί, δια ζώσης,

στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 7η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα

και ώρα  11.00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας

διάταξης..

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                            Γιώργος Σακελλαρίου

Κοινοποίηση: 

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Συνημμένα:



ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  έγκρισης  ή  μη  της  αριθμ.  Πρωτ.
496/27-01-2022 αίτησης διαγραφής οφειλής.

2 Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  έγκρισης  ή  μη  της  αριθμ.  Πρωτ.
556/31-1-2022 αίτησης διαγραφής οφειλής.

3 Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  έγκρισης  ή  μη  της  αριθμ.  Πρωτ.
553/31-1-2022 αίτησης διαγραφής οφειλής.

4 Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  έγκρισης  ή  μη  της  αριθμ.  Πρωτ.
600/01-02-2022 αίτησης διαγραφής οφειλής.

5 Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  έγκρισης  ή  μη  της  αριθμ.  Πρωτ.
603/01-02-2022 αίτησης διαγραφής οφειλής.

6 Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  έγκρισης  ή  μη  της  αριθμ.  Πρωτ.
554/31-1-2022 αίτησης διαγραφής οφειλής.

7 Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  έγκρισης  ή  μη  της  αριθμ.  Πρωτ.
577/01-02-2022 αίτησης διαγραφής οφειλής.

8 Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  έγκρισης  ή  μη  της  αριθμ.  Πρωτ.
613/01-02-2022 αίτησης διαγραφής οφειλής.

9 Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  έγκρισης  ή  μη  της  αριθμ.  Πρωτ.
642/02-02-2022 αίτησης διαγραφής οφειλής.

10  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. Πρωτ. 557/31-
01-2022 εντολής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο.

11 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. Πρωτ. 654/02-
02-2022 εντολής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο.

12  Αποδοχή κατανομής ποσού  84.546,00 €  για την κάλυψη δαπάνης
μισθοδοσίας  προσωπικού  καθαριότητας,  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού
δικαίου  ορισμένου  χρόνου  στις  σχολικές  μονάδες  της  Χώρας,  για  το
διδακτικό έτος 2021-2022.

13 Αποδοχή Α’ κατανομής – απόδοσης ποσού 50.150,00 € από το Υπουργείο
Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολειών του Δήμου Παλαμά.

14 Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  Αποδοχής  συνολικού  ποσού
200.900,15 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – Α΄ Κατανομή έτους
2022.

15 Έγκριση σύναψης σύμβασης συντήρησης   τεχνικής  υποστήριξης   των
πληροφορικών συστημάτων των διοικητικό –οικονομικών υπηρεσιών του
Δήμου Παλαμά με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση,
λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ,καθορισμός
όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.


