
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
                                                                             Παλαμάς : 03/06/2022
                                                                             Αριθ. πρωτ.: 3791

                                                                                          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
6. Κο.  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής»  

Σας προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην  έκτακτη 20η Συνεδρίαση της  Οικονομικής  Επιτροπής,

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, στις: 03/06/2021 ημέρα Παρασκευή και

ώρα 14:30  για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων.

Σύμφωνα με τα άρθρα 77 , παρ.6 του Ν. 4555/2018 σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση
της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδριάσεως. 
  Στην  πρόσκληση  πρέπει  να  αναφέρεται   ο  λόγος  για  τον  οποίο  η  συνεδρίαση  έχει
κατεπείγοντα χαρακτήρα.
Η  συνεδρίαση  κρίνεται  κατεπείγουσα,  διότι   εκπνέει  την  Παρασκευή  03/6/2022
προθεσμία υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ)  2014-2020   για  τη  Δράση  4.3.1  :  <Υποδομές  εγγείων  βελτιώσεων>  του
Υπομέτρου  4.3.  <Στήριξη  για  επενδύσεις  σε  υποδομές  που  συνδέονται  με  την
ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας>
του  Μέτρου  4  :  Επενδύσεις  σε  υλικά  στοιχεία  του  ενεργητικού>,  η  οποία
συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Γεωργικό  Ταμείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και
εκκρεμεί η λήψη αποφάσεων για έγκριση της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης και
έγκρισης της μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης.
Πριν από τη συζήτηση η Οικονομική  Επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον του θέματος

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                            Γιώργος Σακελλαρίου



Κοινοποίηση: 

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  έγκρισης  η  μη  συζήτησης  των
παρακάτω θεμάτων ως κατεπείγοντα.

2. «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στο Υπουργείο
Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  στο  Πρόγραμμα  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ)  2014-2020,  του  Μέτρου 4  :  <Επενδύσεις  σε  υλικά
στοιχεία του ενεργητικού>, του Υπομέτρου 4.3. <Στήριξη για επενδύσεις
σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την
προσαρμογή  της  γεωργίας  και  της  δασοκομίας>,  της  Δράσης  4.3.1  :
<Υποδομές  εγγείων  βελτιώσεων>,  η  οποία  συγχρηματοδοτείται  από  το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση της Πράξης
<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ>»

3. Έγκριση  της  μελέτης,  τεχνικών  προδιαγραφών  και  των  τευχών
δημοπράτησης  της  Πράξης  <ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΕΓΓΕΙΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ  ΣΕ  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΑΜΑ>  της  Δράσης
4.3.1 :  <Υποδομές εγγείων βελτιώσεων>, του Υπομέτρου 4.3. <Στήριξη
για  επενδύσεις  σε  υποδομές  που  συνδέονται  με  την  ανάπτυξη,  τον
εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας>  του
Μέτρου 4 : <Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού> στα πλαίσια
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.




