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                                         Ορθή επανάληψη λόγω αλλαγή ηµεροµηνίας συνεδρίασης
 
Καλείστε σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 
20 καθώς  και την 163/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπ Εσωτερικών 
συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεµάτων 
 

1. Επιλογή Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της επιχείρησης ∆ήµου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιωάννης Χαρακτσής.

 

2. Λήψη απόφασης για οικονοµική ενίσχυση της ∆ΕΥΑΕ βάσει ΠΝΠ.

Εισηγητής Ο Πρόεδρος ∆.Σ. ∆ηµήτρης Τσεχελίδης.

 

3. Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΕΑΠ 

Εισηγητής Ο Αντιδήµαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

4. Συναίνεση οικονοµικής προσφοράς και ένταξη σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης µε σκοπό  την σύναψη 

προγραµµατικής σύµβασης για το έργο Υποδοµές για τη στήριξη 

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 

5. Εξουσιοδότηση Αντιδηµάρχου για υπογραφή σχετικών συµβολαίων µε την 

παροχών ( Παιδικές χαρές )στο ηλεκτρικό δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

6. Εκµίσθωση έκτασης στην .Κ. Ερµακιάς για ανέγερση πρόχειρων καταλυµάτων ζώων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

7. Ορισµός ∆ηµοτικών Συµβούλων  αναπληρωµατικών µελών για την επιτροπή εκµίσθωση ακινήτων

εκτίµησης- εκποίησης ακινήτων του ∆ήµου Εορδαίας.

Εισηγητής Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης.

                                         

 

                                                                                    Πτολεµαΐδα

                                                                                    Αριθµ. Πρωτ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Συµβουλίου 

……………………………….                                         

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.                                                        

                                                                                                                        

                                                        
                                                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ορθή επανάληψη λόγω αλλαγή ηµεροµηνίας συνεδρίασης

δρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης ( κεκλεισµένων των θυ
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, της υπ’ αριθ. ΚΥΑ 30612/16-5

2020 εγκυκλίους του Υπ Εσωτερικών  , την  Πέµπτη  18 Ιουνίου
συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεµάτων  ηµερήσιας διάταξης: 

Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της επιχείρησης ∆ήµου Εορδαίας. 

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιωάννης Χαρακτσής. 

Λήψη απόφασης για οικονοµική ενίσχυση της ∆ΕΥΑΕ βάσει ΠΝΠ. 

Εισηγητής Ο Πρόεδρος ∆.Σ. ∆ηµήτρης Τσεχελίδης. 

ις ΕΑΠ – Τροποποίηση πρ/σµού και τεχνικού Προγράµµατος 

Εισηγητής Ο Αντιδήµαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης. 

Συναίνεση οικονοµικής προσφοράς και ένταξη σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης µε σκοπό  την σύναψη 

προγραµµατικής σύµβασης για το έργο Υποδοµές για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας στην ΠΕ Κοζάνης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης 

Αντιδηµάρχου για υπογραφή σχετικών συµβολαίων µε την  ∆Ε∆∆ΗΕ για σύνδεση νέων ηλεκτρικών 

δικές χαρές )στο ηλεκτρικό δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

ικόλαος Φουρκιώτης. 

.Κ. Ερµακιάς για ανέγερση πρόχειρων καταλυµάτων ζώων. 

ικόλαος Φουρκιώτης. 

Ορισµός ∆ηµοτικών Συµβούλων  αναπληρωµατικών µελών για την επιτροπή εκµίσθωση ακινήτων

εκποίησης ακινήτων του ∆ήµου Εορδαίας. 

Εισηγητής Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

     ΠΡΟΣ 
Τον  ∆ήµαρχο  

Τακτικά Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεµαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του ∆ήµου 

          

                                          

Πτολεµαΐδα : 11-6-2020 

Αριθµ. Πρωτ. : 11238 

Ορθή επανάληψη λόγω αλλαγή ηµεροµηνίας συνεδρίασης 

δια ζώσης ( κεκλεισµένων των θυρών ) 
5-20  , της ΚΥΑ 32009/23-5-

Ιουνίου και ώρα 6 µ.µ. για τη 

Τροποποίηση πρ/σµού και τεχνικού Προγράµµατος  

Συναίνεση οικονοµικής προσφοράς και ένταξη σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης µε σκοπό  την σύναψη 

της επιχειρηµατικότητας στην ΠΕ Κοζάνης. 

∆Ε∆∆ΗΕ για σύνδεση νέων ηλεκτρικών 

Ορισµός ∆ηµοτικών Συµβούλων  αναπληρωµατικών µελών για την επιτροπή εκµίσθωση ακινήτων & Επιτροπή 

Τακτικά Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Κοινότητας Πτολεµαΐδας 

Κοινοτήτων του ∆ήµου  



 

 

8. ∆ιατήρηση ή µη κενωθέντος περιπτέρου στην κοινότητα Ανατολικού. 

Εισηγητής : Ο Αντιπρόεδρος  Επιτροπής ποιότητας ζωής Αν Λόφτσαλης. 

 

9. Έγκριση απόφασης  ∆ΕΠ & Σχολικής Επιτροπής α/θµίας εκπαίδευσης. 

Ο Πρόεδρος Σχ. Επιτροπών Κυριάκος Αντωνιάδης. 

 

10. Έγκριση πρακτικής Άσκησης καταρτιζόµενων ΙΕΚ Πτολεµαΐδας στο ∆ήµο Εορδαίας 

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

 

11. Έγκριση διενέργειας Ανθοκοµικής έκθεσης στην Πόλη της Πτολεµαΐδας. 

 Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

 

12.  Καθορισµός ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας του Γραµµατέα του ∆ήµου µας. 

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

 
 
 

Μέχρι και την ηµέρα της Συνεδρίασης µπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραµµατείας ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
για να ενηµερωθείτε σχετικά ή να καλέσετε  στο τηλ 2463350111. 

 
 

                                                                                    Ο  Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
,                                                                                              Ιωάννης Χαρακτσής 


