
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
                                                                             Παλαμάς : 12/10/2020
                                                                             Αριθ. πρωτ.:  7647 

                                                                                          Προς: 
                                                                  Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

1. Κο.  ΚΟΝΤΟΒΑΪΟ ΘΩΜΑ
2. Κα.  ΦΟΥΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
3. Ko.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
4. Κο.  ΤΣΙΝΤΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
5. Κα.  ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
6. Κο.  ΛΥΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»  

Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στη  δια  περιφοράς  37η Συνεδρίαση  της  Οικονομικής

Επιτροπής, σύμφωνα με τις από 11 – 03 – 2020 και 30 – 03 – 2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης

περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55) και με τις αριθμ. Πρωτ.: 18318 / 13 – 03 - 2020 (ΑΔΑ:

9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΕ)  και  20930  /  31  –  03  –  2020  (ΑΔΑ:  6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ)  εγκυκλίους  του

Υπουργείου Εσωτερικών, στις:  16 – 10 – 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 (αποστείλατε

την πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 11:00 και τη ψήφο σας ανά θέμα από 11:00 έως 13:30

στο email: petrous@palamascity.gr), για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων.

   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 τροποποίησης της αριθμ. 236/2020 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εισήγησης προς
το Δημοτικό Συμβούλιο 23ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»

2. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  εισήγησης  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  24ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
3. Έγκριση  προσφυγής  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη

δημοσίευση,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  παρ.2(γ)  του  Ν.  4412/2016  (όπως  έχει
τροποποιηθεί  και  ισχύει),  έγκριση σχεδίου  πρόσκλησης  προς  περιορισμένο  αριθμό
οικονομικών  φορέων  για  επιλογή  αναδόχου  για  την  εκτέλεση  της  Υπηρεσίας
«Προμήθεια  επανδρωμένων  μηχανημάτων  για  αποκατάσταση  ζημιών  λόγω
πλημμυρικών  φαινομένων  χωρίς  δικαίωμα  αγοράς  των  προϊόντων  Δ.Ε.  Παλαμά»,
προϋπολογισμού 49.959,60 € και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της
σύμβασης.

4. Έγκριση  προσφυγής  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη
δημοσίευση,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  παρ.2(γ)  του  Ν.  4412/2016  (όπως  έχει
τροποποιηθεί  και  ισχύει),  έγκριση σχεδίου  πρόσκλησης  προς  περιορισμένο  αριθμό
οικονομικών  φορέων  για  επιλογή  αναδόχου  για  την  εκτέλεση  της  Υπηρεσίας
«Αποκατάσταση  ζημιών  αντλιοστασίων  και  των  εγκαταστάσεων  τους,  λόγω  των
πλημμυρικών  φαινομένων  στη  Δ.Ε.  Παλαμά»,  προϋπολογισμού  74.400,00  €  και
συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύμβασης.

5. Έγκριση  προσφυγής  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη
δημοσίευση,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  παρ.2(γ)  του  Ν.  4412/2016  (όπως  έχει
τροποποιηθεί  και  ισχύει),  έγκριση σχεδίου  πρόσκλησης  προς  περιορισμένο  αριθμό
οικονομικών  φορέων  για  επιλογή  αναδόχου  για  την  εκτέλεση  της  Υπηρεσίας
«Αποκατάσταση  ζημιών  αντλιοστασίων  και  των  εγκαταστάσεων  τους,  λόγω  των
πλημμυρικών  φαινομένων  στη  Δ.Ε.  Φύλλου»,  προϋπολογισμού  74.400,00  €  και
συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύμβασης.

6. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.
7. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου.


