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 Καλείστε σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου 
 ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ 18318/13
1ΑΕ) , και την αρ. ∆1α/γΠ οικ 63548/20 
και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεµάτων 
 

1. Καθορισµός αµοιβής δικηγόρων  για υποθέσεις του ∆ήµου

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης.

 

2. Μεταβολές σχολικών µονάδων Α/θµιας και Β

Εισηγητής της ∆ΕΠ Κυριάκος Αντωνιάδης.

 

3. Επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ για τα έτη

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης.

 

4. Αύξηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών µονάδων του ∆ήµου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης.

 

5. Τροποποίηση πρ/σµού οικ. Έτους 2020.

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης.

 

6. Μείωση µισθώµατος σε κατάστηµα στο Εµπορικό Πολύκ

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης.

 

7. Απαλλαγή ενιαίων Ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργί

τους υποχρεωτικά λόγω µέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού 

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης.

 

8. Παράταση σύµβασης µίσθωσης κοινόχρηστου χώρου και µείωση µισθώµατος Περιπτέρου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης.

                                          

 

                                                                                    Πτολεµαΐδα

                                                                                    Αριθµ. Πρωτ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Συµβουλίου 

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

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.                                                        

                                                        

                                                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Καλείστε σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (Α∆Α: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6

και την αρ. ∆1α/γΠ οικ 63548/20  την   5- Νοεµβρίου 2020  ηµέρα  Πέµπτη και 
και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεµάτων  ηµερήσιας διάταξης: 

Καθορισµός αµοιβής δικηγόρων  για υποθέσεις του ∆ήµου µας. 

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

σχολικών µονάδων Α/θµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021 

Εισηγητής της ∆ΕΠ Κυριάκος Αντωνιάδης. 

Επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ για τα έτη 2018

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

Αύξηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών µονάδων του ∆ήµου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

Τροποποίηση πρ/σµού οικ. Έτους 2020. 

Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

σε κατάστηµα στο Εµπορικό Πολύκεντρο Πτολεµαΐδας. 

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

Απαλλαγή ενιαίων Ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργί

τους υποχρεωτικά λόγω µέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού Covid 19 

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

Παράταση σύµβασης µίσθωσης κοινόχρηστου χώρου και µείωση µισθώµατος Περιπτέρου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

 ΠΡΟΣ 
Τον  ∆ήµαρχο  

Τακτικά Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεµαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του ∆ήµου 

 

Πτολεµαΐδα :   30-10-2020 

Αριθµ. Πρωτ. :   22618 

Καλείστε σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου  µέσω 
του ΥΠΕΣ (Α∆Α: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-

 ώρα 5 µ.µ. για τη συζήτηση 

/βάθµιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021 – 2022. 

8- 2019. 

Αύξηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών µονάδων του ∆ήµου Εορδαίας. 

Απαλλαγή ενιαίων Ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργία 

Παράταση σύµβασης µίσθωσης κοινόχρηστου χώρου και µείωση µισθώµατος Περιπτέρου. 

Τακτικά Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Κοινότητας Πτολεµαΐδας 

Κοινοτήτων του ∆ήµου  



 

9. ∆ιαγραφή µισθωµάτων λόγω λύσης µίσθωσης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου. 

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

 

10. ∆ιακοπή σύµβασης µίσθωσης κοινοτικού καταστήµατος Κοινότητας Γαλάτειας. 

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

 

11. Έγκριση σχεδίου αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και άµεσης βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση 

πληµµυρικών φαινοµένων του ∆ήµου Εορδαίας. 

Εισηγητής : Ο ∆Σ Κοσµάς Σιδηρόπουλος.. 

 
Μέχρι την ηµέρα της συνεδρίασης µπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της 

Γραµµατείας  για να ενηµερωθείτε σχετικά. 

Παρακαλείστε  την Πέµπτη  5-11-20 και ώρα  5-9 µ.µ  να µας αποστείλετε τις τοποθετήσεις - ψήφο σας 

επί των θεµάτων στο email ds@ptolemaida.gr   ή  denptol@ptolemaida.gr. 

 
 
 
 
 

                                                                                    Ο  Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
,                                                                                              Ιωάννης Χαρακτσής 


