
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
                                                                             Παλαμάς : 14/02/2020
                                                                             Αριθ. πρωτ.:   1092

                                                                                          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»  (Άρθρο 77, Ν.4555/2018)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα
διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την  19η του μηνός  Φεβρουαρίου  έτους  2020  ,
ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα
θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης,  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  διατάξεις  του  άρθρου  77  του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

   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  επί  της  αριθμ.πρωτ.  831/07-02-2020  αιτήσεως
διαγραφής οφειλής.

2. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  επί  της  αριθμ.πρωτ.  867/10-02-2020  αιτήσεως
διαγραφής οφειλής.

3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  επί  της  αριθμ.πρωτ.  870/02-02-2020  αιτήσεως
διαγραφής οφειλής.

4. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  επί  της  αριθμ.πρωτ.  894/10-02-2020  αιτήσεως
διαγραφής οφειλής.

5. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  επί  της  αριθμ.πρωτ.  930/11-02-2020  αιτήσεως
διαγραφής οφειλής.

6. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  επί  της  αριθμ.πρωτ.  947/11-02-2020  αιτήσεως
διαγραφής οφειλής.

7. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  επί  της  αριθμ.πρωτ.  977/11-02-2020  αιτήσεως
διαγραφής οφειλής.

8. Συζήτηση  λήψη  απόφασης  επί  της  αριθμ.πρωτ.  και  978/11-02-2020  αιτήσεως
διαγραφής οφειλής.

9. Συζήτηση  λήψη  απόφασης  επί  της  αριθμ.πρωτ.  και  1073/12/02/2020  αιτήσεως
διαγραφής οφειλής.

10. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΠΑΛΑΜΑ.
11. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την

εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων».
12. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  εισήγησης  προς  το  Δ.Σ  τροποποίησης  του

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) βάσει της υποχρεωτικής διαμόρφωσης».
13. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  ορισμό  πληρεξούσιου  δικηγόρου  για  τη

διενέργεια των διαδικασιών απόδοσης στον Δήμο μας των δημοτικών τελών κλπ
που  οφείλουν  οι  εταιρίες  <<ENERGA POWER TRADING>>  και  <<HELLAS
POWER>>.

14. Κατάρτιση  όρων  διακήρυξης  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού,  επιλογής
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  -
ΕΠΑΛ   ΠΑΛΑΜΑ».

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της αριθμ. 2/2020 απόφασης του
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Παλαμά με την επωνυμία Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. σχετικά με την 1η
αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

16.


