
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
                                                                             Παλαμάς : 25/10/2021
                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 8127

                                                                                          Προς: 
                                                                  Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

1 Κο.  ΚΟΝΤΟΒΑΪΟ ΘΩΜΑ
2 Ko.  ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
3 Κο.  ΤΣΙΝΤΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
4 Κα.  ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5 Κο.  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής, δια ζώσης και ταυτόχρονα 
με τηλεδιάσκεψη»  

Σας προσκαλούμε 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 στην 37η τακτική

συνεδρίαση  της Οικονομικής  Επιτροπής που θα  διεξαχθεί,  δια  ζώσης και  ταυτόχρονα με

τηλεδιάσκεψη,  στο  δημοτικό  κατάστημα  Παλαμά  την  29η του  μηνός  Οκτωβρίου  έτους

2021,  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  11.00 (ορίζεται  ως προθεσμία ενημέρωσης της

Αντιπροέδρου  της  Ο.Ε.  για  τον  τρόπο  συμμετοχής  σας στη  συνεδρίαση,  η  29η

Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9:00)  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα

θέματα της ημερήσιας διάταξης.

   Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                 Φούντα Ουρανία

Κοινοποίηση: 

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Συνημμένα:



ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  Αποδοχής  συνολικού  ποσού
188.468,07 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – Θ΄ Κατανομή έτους
2021.

2 Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  Αποδοχής  συνολικού  ποσού
188.468,07 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – Ι΄ Κατανομή έτους
2021  και  ποσού  188.468,07  €  από  Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους  –
συμπληρωματική Ι΄ Κατανομή (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021.

3 Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  έγκρισης  Γ’  Τριμηνιαίας  έκθεσης
αποτελεσμάτων  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2021  του  Ν.Π.Δ.Δ.  του
Δήμου Παλαμά με την επωνυμία Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.

4 Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  1ης  Παράτασης  της  προθεσμίας
εκτέλεσης  του έργου με τίτλο <ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
- ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ>

5 Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  1ης  Παράτασης  της  προθεσμίας
εκτέλεσης   του  έργου  με  τίτλο  <ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ>

6 Συζήτηση και  λήψη απόφασης περί  Παράτασης  προθεσμίας εκτέλεσης
της  προμήθειας  «  Προμήθεια  και  τοποθέτηση  εξοπλισμού  για  την
αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παλαμά ».

7 Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  περί  κατάρτισης  όρων  διακήρυξης
δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Ιτέας
για εγκατάσταση  pillar .

8 Αποδοχή  κατανομής  ποσού   49.044,00  €   για  την  κάλυψη  δαπάνης
μισθοδοσίας  προσωπικού  καθαριότητας,  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού
δικαίου  ορισμένου  χρόνου  στις  σχολικές  μονάδες  της  Χώρας,  για  το
διδακτικό έτος 2021-2022.

9 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιμήκυνση κατά ένα (1) έτος του
προγράμματος του ΟΑΕΔ  μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

10 Κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την  προμήθεια  με  τίτλο  <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΘΕΣΗ  ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΑΡΡΟΩΝ  (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ),  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΑΜΑ>.

11 Κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την  προμήθεια  με  τίτλο  <Προμήθεια  απορριμματοφόρων  και  λοιπών
οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων
υλικών»>  (Προμήθεια  απορριμματοφόρου  οχήματος   τύπου  πρέσας
χωρητικότητας 16m3.)

 


