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Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 05
η
 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά που θα γίνει 

στις 02–03–2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας 

υγείας και σύμφωνα με τις υπ' αρ.18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020, 

60249/22-09-202 ,    /   33/13-11-     εγκυκλίους του  πουργείου  σωτερικών, την υπ' αρ.    /13-

 3-      οιν   πουργικ   πόφαση        /τ.   /13- 3-      και το άρθρο 1 του  .  8 / 3-  -     

      /τ.   / 3-  -      που κυρώνει την Π Π       /τ.   /11-03-      παράγραφο 1 του άρθρου 1 , 

για λ ψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ΗΜ ΡΗΣΙ Σ ΔΙ Τ ΞΗΣ: 

 

1.- ποχρεωτικ  αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους    1 και τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης έτους    1. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

2.-Συζ τηση και λ ψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικ ς Σύμβασης μεταξύ της Δημοτικ ς 

 πιχείρησης Ύδρευσης  ποχέτευσης  Δ. . . .  Παλαμά και του Δ μου Παλαμά, για την υλοποίηση 

της Πράξης: «ΠΡΟΛΗΨΗ   Ι   ΤΙΜ ΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩ    Ι   Τ ΣΤΡΟ Ω  ΠΟ  

ΠΡΟ  ΛΟ  Τ Ι  ΠΟ Θ ΟΜΗ Ι Σ». 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

3.- νάκληση της υπ΄ αριθμ.: 3   /   1   .Δ.Σ.  και εκ νέου συζ τηση και λ ψη απόφασης για συμμετοχ  

του Δ μου Παλαμά στον σύνδεσμο με την  πωνυμία: «Σύνδεσμος Δ μων Π. .  αρδίτσας 

 Σ.ΔΗ.Π. . .  με σκοπό την κατασκευ , επισκευ , συντ ρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων 

καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, έγκριση του  αταστατικού του Συνδέσμου και ορισμός των 

αιρετών αντιπροσώπων του Δ μου Παλαμά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Θωμάς  οντοβάϊος  

4.- ποδοχ  κατανομ  – απόδοση ποσού   . 1 ,   € από το  πουργείο  σωτερικών για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών των Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  κπαίδευσης Σχολειών του Δ μου 

Παλαμά. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Θωμάς  οντοβάϊος  

5.- ποδοχ  των όρων συμμετοχ ς στο πρόγραμμα « νάπτυξης &  λληλεγγύης για την Τοπικ  

 υτοδιοίκηση «  ΤΩ ΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητας ζω ς και εύρυθμη 

λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: « νάπτυξη της υπαίθρου- γροτικ  

Οδοποιία» του  Π. Σ. και υποβολ  της Πράξης: « σφαλτόστρωση  γροτικ ς Οδοποιίας Δ μου 

Παλαμά» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  Τ     Δ :  Η      ΜΤΛ -Γ 3 . 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

6.- ποδοχ  των όρων συμμετοχ ς στο πρόγραμμα « νάπτυξης &  λληλεγγύης για την Τοπικ  

 υτοδιοίκηση «  ΤΩ ΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητας ζω ς και εύρυθμη 

λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που 

χρ ζουν αντισεισμικ ς προστασίας» του  Π. Σ. και υποβολ  της Πράξης: «Προσεισμικός έλεγχος 

κρίσιμων υποδομών του Δ μου Παλαμά στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  Τ11 ( Δ : ΨΙ 1  ΜΤΛ -

Χ3Λ). 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 



7.- ποδοχ  των όρων συμμετοχ ς στο πρόγραμμα « νάπτυξης &  λληλεγγύης για την Τοπικ  

 υτοδιοίκηση «  ΤΩ ΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις 

Ηλεκτροκίνησης στους Δ μους» του  Π. Σ. και υποβολ  της Πράξης: «Προμ θεια Ηλεκτροκίνητων 

Οχημάτων του Δ μου Παλαμά και Σταθμών  όρτισης αυτών» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  Τ12 

( Δ :   Θ   ΜΤΛ -Θ 3). 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

8.-Συζ τηση και λ ψη απόφασης περί συγκρότησης  πιτροπ ς παραλαβ ς της  πηρεσίας: «Παροχ  

συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολ  αίτησης 

χρηματοδότησης στην πρόσκληση  Τ11 με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρ ζουν αντισεισμικ ς 

προστασίας  προσεισμικός έλεγχος » του Προγράμματος   ΤΩ ΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ      – 2023. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

9.-Συζ τηση και λ ψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση της  ργασίας: 

« ντικατάσταση κατεστραμμένων αυτοματισμών πινάκων αγροτικού εξηλεκτρισμού Δ. . Παλαμά».  

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

10.-Συζ τηση και λ ψη απόφασης περί αντικατάστασης δένδρων στην  εντρικ  Πλατεία Παλαμά. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

11.-Συζ τηση και λ ψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.:  2 / 2021  .Σ. . Μεταμόρφωσης. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

12.-Συζ τηση και λ ψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.:  7 / 2020  .Σ. . Μεταμόρφωσης. 

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

13.-Συζ τηση και λ ψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.:    /    1  .Σ. . Πεδινού.  

 ισηγητ ς  ντιδ μαρχος κ. Δημ τριος  αρακώστας  

14.-Συζ τηση και λ ψη απόφασης σε αίτημα του κ. Θωμά Παπαβασιλείου του Στέργιου. 

 ισηγ τρια  ντιδ μαρχος κα. Ουρανία  ούντα  

15.-Συζ τηση και λ ψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου έτους     . 

 ισηγ τρια Πρόεδρος Δ. Σ. κα Ιφιγένεια Πετροπούλου 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1.- κ. Δ μαρχο Παλαμά 
2.- κ.κ. Προέδρους  οινοτ των Δ μου Παλαμά 


