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ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  23ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-11-2020 ηµέρα Παρασκευη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
ύστερα από την αρ. πρωτ. 24295/16-11-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 
4623/2019 και ισχύει, και κατ’ εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 
30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’), της υπ’αριθµ. 
εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ. 60249/23-9-2020 καθώς 
και της υπ’αριθµ. ΚΥΑ ∆1 α/ΓΠ.οικ. 68952 (ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τα,Β), επίσης της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 
71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899 τΒ) &  των ∆Ι∆Α∆/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 & 427/77440/1311-2020 εγκ 
του ΥΠΕΣ για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 του κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ.  
Τσίρου , ορισµός αναδόχου. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης   
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος 

  

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την  από 13-
11-2020 εισήγηση , στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Σας κάνουµε γνωστό ότι υπάρχει η ανάγκη της αντικατάστασης της κλειδαριάς του ακινήτου ( διαµέρισµα 
5ου ορόφου επί της Ολύµπου 30 Θεσσαλονίκη) , ιδιοκτησίας του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσιρου , λογο 
παλαιότητας. Το πρόβληµα διαπιστώθηκε όταν απαιτήθηκε να ανοιχτεί η πόρτα του διαµερίσµατος, 
προκειµένου να επισκευασθεί βλάβη που παρουσιάστηκε στο ακίνητο  . 
Παρακαλούµε  α) να  εγκριθεί πίστωση ύψους 60,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ από τον ΚΑ 6739.0005 του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, β) να ανατεθεί στον Κων/νο Κατσαρο µε ΑΦΜ 039558256 ∆/νση Καραολή 
& ∆ηµητρίου 50 Θεσσαλονίκη, η αντικατάσταση της κλειδαριάς.» 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά.  
Τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου & Στ. Μπίγγας δήλωσαν παρόντες.  
 

                                         
Αριθµ. Απόφ. 243/2020 

ΑΔΑ: ΩΩΡΜΩΡ6-ΕΔΖ



Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  Τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του Ν.4182/2013 
3. την σχετική έγκριση της συστάσεως του (17104/1952 ∆ηµόσιας ∆ιαθήκης )του κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου 
Γ. Τσίρου  
4. την  εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α) Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 60,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ από τον ΚΑ 6739.0005 του προϋπολογισµού 
οικ. έτους 2020 προς αντιµετώπιση της δαπάνης αντικατάστασης της κλειδαριάς του ακινήτου ( διαµέρισµα 
5ου ορόφου επί της Ολύµπου 30 Θεσσαλονίκη) , ιδιοκτησίας του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσιρου  , β)  
ανατεθεί την προµήθεια και αντικατάσταση της κλειδαριάς στον Κων/νο Κατσαρο µε ΑΦΜ 039558256 ∆/νση 
Καραολή & ∆ηµητρίου 50 Θεσσαλονίκη, συνολικής δαπάνης 60,00 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ. 
Τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου & Στ. Μπίγγας δήλωσαν παρόντες.  
 
                            Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 243 /2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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		2020-11-25T12:50:24+0200
	Athens




