
 
       

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
                                                                             Παλαμάς : 23/03/2022
                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 1899

                                                                                          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 Μαρτίου 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 Έγκριση  ανάθεσης  υπηρεσίας  <Συντήρηση  τεχνικής  υποστήριξης  των
πληροφοριακών συστημάτων των διοικητικοοικονομικών υπηρεσιών του
Δήμου Παλαμά για το έτος 2022> με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης,
έγκριση  του  από  18/03/2022 πρακτικού  της  εν  λόγω  Επιτροπής
Διαπραγμάτευσης, ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας.

2 Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών και
Κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την προμήθεια με τίτλο <Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την
εξυπηρέτηση του  επιβατικού κοινού του Δήμου Παλαμά> .

3 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 : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ» προϋπολογισμού 204.479,99 ΕΥΡΩ με Φ.ΠΑ.
24%.

4 Έγκριση  Υποβολής  Πρότασης  του  Δήμου  Παλαμά  για  ένταξη  στο
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021
του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον
Άξονα  Προτεραιότητας  2  (Α.Π.2)  για  την  εκπόνηση  Επιχειρησιακού
Σχεδίου  για  την  εξασφάλιση  κοινόχρηστων  και  κοινωφελών χώρων –
Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»

5 Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  έγκρισης  ή  μη  της  αριθμ.  Πρωτ.
1865/23-03-2022 αίτησης διαγραφής οφειλής.

6 Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  έγκρισης  ή  μη  της  αριθμ.  Πρωτ.
1872/23-03-2022 αίτησης διαγραφής οφειλής.

7 Συζήτηση και  λήψη απόφασης περί  παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης
του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ».

8 Συζήτηση και  λήψη απόφασης περί  παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης
του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ».


