
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
                                                                             Παλαμάς : 22/02/2022
                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 1248

                                                                                          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 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί, δια ζώσης,

στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 28η 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.
1148/21-02-2022 αίτησης διαγραφής οφειλής.

2 Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  έγκρισης  ή  μη  της  αριθμ.  Πρωτ.
1146/21-02-2022 αίτησης διαγραφής οφειλής.

3 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών  από παραβάσεις
ΚΟΚ.

4 Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με  τις  Ασυνήθιστα  χαμηλές
προσφορές -   πίνακας κατά σειρά μειοδοσίας των συμμετεχόντων στο
διαγωνισμό  για  την  επιλογή     αναδόχου  του  έργου   «  Κατασκευή
αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ιτέας  »

5 Ορισμός  δικηγόρου  για  τη  διενέργεια  των  απαιτούμενων  -εξώδικων
καταρχήν-  νομικών  ενεργειών  κατά  των  εταιρειών  εναλλακτικών
παρόχων ρεύματος κλπ, για την είσπραξη των οφειλόμενων δημοτικών
τελών κλπ μετά των νομίμων τόκων.

6 Συζήτηση και  λήψη απόφασης περί:  α)  Προσφυγή στη διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρ-
θρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβα-
σης, β) Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 4/2022 μελέτης του έργου,
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ»  προ-
ϋπολογισμού 204.479,99 €, γ) Καθορισμός των όρων και  των τευχών
της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε
περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου
της  σύμβασης,  δ)  Καθορισμός  των  προσκαλούμενων  οικονομικών  φο-
ρέων, ε) Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφο-
ρών.

7 Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί έγκρισης ή μη του πρακτικού αξιο-
λόγησης δικαιολογητικών μειοδότη – Γνωμοδότηση που αφορούν στον
ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙ-
ΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΣΩΠΩΝ ΔΗΚΕΠΑ, ΔΟΠΑΠΑΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α’ΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022»

8  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 16-02-2022 και με
αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΑΓ36/16-2-2022 Αγωγής (αποζη-
μίωσης από τροχαίο ατύχημα που προκλήθηκε από αδέσποτο ζώο) του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων.

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


	4 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές - πίνακας κατά σειρά μειοδοσίας των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου « Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ιτέας »

