
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
                                                                             Παλαμάς : 09/06/2021
                                                                             Αριθ. πρωτ.: 4459

                                                                                          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 έκτακτης σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής»  

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη  δια περιφοράς έκτακτη 23η 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:  10/06/2021 ημέρα Πέμπτη και  ώρα  11:00 (αποστείλατε  την

πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 11:00 και τη ψήφο σας ανά θέμα από 11:00 έως 12:30 στο

email: petrous@palamascity.gr), 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  11/6/2021
προθεσμία  υποβολής  αιτήσεων  χρηματοδότησης  στο  πρόγραμμα  Ανάπτυξης  &
Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «Αντώνης  Τρίτσης»  για  το  ΑΤ08  και
εκκρεμεί η λήψη αποφάσεων για έγκριση των μελετών βάσει των επικαιροποιημένων
προσφορών και των Πρακτικών Διερεύνησης Τιμών.
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. Έγκριση  της  μελέτης  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών του  Υποέργου 1
<Προμήθεια  εξοπλισμού  και  ολοκληρωμένου  συστήματος  έγκαιρης
προειδοποίησης και ενημέρωσης πολιτών για θέματα Πολιτικής Προστασίας
στο Δήμο Παλαμά> (Α.Μ. 8/2021) της Πράξης <Προμήθεια συστημάτων
και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της
διοικητικής  -  επιχειρησιακής  ικανότητας  του  Δήμου,  καθώς  και  την
καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Παλαμά>.

3. Έγκριση  της  μελέτης  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών του  Υποέργου 2
<Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού πλημμυρών, ακραίων
καιρικών φαινομένων και ενημέρωσης – προειδοποίησης πολιτών στο Δήμο
Παλαμά> (Α.Μ. 9/2021) της Πράξης <Προμήθεια συστημάτων και ειδικού
εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής
- επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της
εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Παλαμά>.

4. Έγκριση  της  μελέτης  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών του  Υποέργου 3
<Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της πανδημίας του
COVID-19 στον Δήμο Παλαμά> (Α.Μ. 10/2021) της Πράξης <Προμήθεια
συστημάτων  και  ειδικού  εξοπλισμού  για  την  ενίσχυση  της  πολιτικής
προστασίας  και  της  διοικητικής  -  επιχειρησιακής  ικανότητας του Δήμου,
καθώς  και  την  καταπολέμηση  της  εξάπλωσης  της  πανδημίας  στο  Δήμο
Παλαμά>.

5. Έγκριση  της  μελέτης  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  του  Οριζόντιου
Υποέργου 2 <Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της
πράξης «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση
της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας
του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας
στο Δήμο Παλαμά»> (Α.Μ. 11/2021) της Πράξης <Προμήθεια συστημάτων
και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της
διοικητικής  -  επιχειρησιακής  ικανότητας  του  Δήμου,  καθώς  και  την
καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Παλαμά>.

6. Έγκριση της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών   του Υποέργου 1
<Νέες  ψηφιακές  υπηρεσίες  και  ανάπτυξη  ευφυών  εφαρμογών  και
συστημάτων  έξυπνων  πόλεων  στο  Δήμο  Παλαμά>  (Α.Μ.  12/2021)  της
Πράξης <Νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και



συστημάτων  έξυπνων  πόλεων  στο  Δήμο  Παλαμά>  στο  πλαίσιο  της
Πρόσκλησης ΑΤ08 Β του Προγράμματος <ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ>

7. Έγκριση  της  μελέτης  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  του  Οριζόντιου
Υποέργου 2 <Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της
πράξης «Νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και
συστημάτων  έξυπνων  πόλεων  στο  Δήμο  Παλαμά> (Α.Μ.  13/2021)  της
Πράξης <Νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και
συστημάτων  έξυπνων  πόλεων  στο  Δήμο  Παλαμά> στο  πλαίσιο  της
Πρόσκλησης ΑΤ08Β του Προγράμματος <ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ>.


