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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 
συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεµάτων 
 

1. Έγκριση συµµετοχής , αγορά συνεταιριστικού µεριδίου

Εορδαίας στην Ενεργειακή κοινότητα ∆υτ. Μακεδονίας.

Εισηγητής : Ο ∆ήµαρχος  Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

2. Καθορισµός ειδικοτήτων του προσωπικού Ι∆ΟΧ για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών του ∆ήµου Εορδαίας. 

Εισηγητής : Ο ∆ήµαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

3. Αίτηµα για εκµίσθωση  αποθήκης ΑΕΒΑΛ εκτάσεως 1950 τ.µ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος  ∆ηµήτρης Ορφανίδης.

 

4. Αίτηµα του Χρ. Μαυροµατίδη για γνωµοδότηση για την χορήγηση άδειας για την ανασκαφή ανεύρεση κρυµµένου 

θησαυρού στην κοινότητα Αναρράχης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος  ∆ηµήτρης Ορφανίδης.

 

5. Έγκριση της 202/2020 απόφαση της ∆ΕΤΗ

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ∆ΕΤΠ κ. Καρακασίδης ∆ηµήτρης 

 

6. ∆ιαγραφή της διαφοράς ύστερα από έγκριση παράτασης της µείωσης µισθωµάτων 

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος  ∆ηµήτρης Ορφανίδης.

 
7. ∆ιαγραφή µισθωµάτων ύστερα από έγκριση διακοπής µίσθωσης κοινοτικού καταστήµατος Γαλάτειας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος  ∆ηµήτρης Ορ
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……………………………….                                         

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 27  Νοεµβρίου 2020   ηµέρα  Παρασκευή 
συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεµάτων  ηµερήσιας διάταξης: 

Έγκριση συµµετοχής , αγορά συνεταιριστικού µεριδίου και έγκριση καταστατικού , 

Εορδαίας στην Ενεργειακή κοινότητα ∆υτ. Μακεδονίας. 

Εισηγητής : Ο ∆ήµαρχος  Παναγιώτης Πλακεντάς. 

Καθορισµός ειδικοτήτων του προσωπικού Ι∆ΟΧ για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 

Εισηγητής : Ο ∆ήµαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς. 

Αίτηµα για εκµίσθωση  αποθήκης ΑΕΒΑΛ εκτάσεως 1950 τ.µ. 

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος  ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

για γνωµοδότηση για την χορήγηση άδειας για την ανασκαφή ανεύρεση κρυµµένου 

θησαυρού στην κοινότητα Αναρράχης. 

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος  ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

ση της 202/2020 απόφαση της ∆ΕΤΗΠ 

Π κ. Καρακασίδης ∆ηµήτρης  

∆ιαγραφή της διαφοράς ύστερα από έγκριση παράτασης της µείωσης µισθωµάτων  

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος  ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

∆ιαγραφή µισθωµάτων ύστερα από έγκριση διακοπής µίσθωσης κοινοτικού καταστήµατος Γαλάτειας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος  ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

 ΠΡΟΣ 
Τον  ∆ήµαρχο  

Τακτικά Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεµαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του ∆ήµου 

 

Πτολεµαΐδα : 20-11-2020  

Αριθµ. Πρωτ. :   24751 

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

ηµέρα  Παρασκευή και ώρα 5 µ.µ. για τη 

 για τη συµµετοχή του ∆ήµου 

Καθορισµός ειδικοτήτων του προσωπικού Ι∆ΟΧ για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 

για γνωµοδότηση για την χορήγηση άδειας για την ανασκαφή ανεύρεση κρυµµένου 

∆ιαγραφή µισθωµάτων ύστερα από έγκριση διακοπής µίσθωσης κοινοτικού καταστήµατος Γαλάτειας. 

Τακτικά Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Κοινότητας Πτολεµαΐδας 

Κοινοτήτων του ∆ήµου  



 

8. Απ’ ευθείας εκµίσθωση καταστηµάτων 3,4,10 & 17 εµπορικού πολύκεντρου στη ∆ΕΤΗΠ σύµφωνα µε το άρθρο 

192.παρ. 2 Ν. 3463/2006. 

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος  ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

 

9. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού αναψυκτηρίου στο πάρκο 

Μελανοφρύδη. 

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος  ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

 

10. ∆ιαγραφή – Συµψηφισµός ποσού µισθωµάτων Επαγγελµατικών µισθώσεων Ακινήτων και ∆ιαγραφή προσαυξήσεων 

συναλλασσοµένων  του ∆ήµου Εορδαίας λόγω COVID19 

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

 

11.   Τροποποίηση προϋπολογισµού  

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος  ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

 

12.  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου  

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης 

 

 

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

Γραµµατείας  για να ενηµερωθείτε σχετικά. 

Παρακαλείστε  την Παρασκευή 27-11 -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 


