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Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 

∆ήµου Εορδαίας 
 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει) 

 
 
Σας προσκαλούµε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί µε 
τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr , την 29-3-2021, ηµέρα ∆ευτέρα και  ώρα  10.00 π.µ., σε εφαρµογή 
των διατάξεων: α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ 
του ΥΠΕΣ και  γ) σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το 
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεµάτων: 
 
1. Αποδοχή απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής Π∆Μ, περί έγκρισης ένταξης νέων έργων του ∆ήµου 
Εορδαίας, στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) ∆υτικής Μακεδονίας. 
    Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ.  Φουρκιωτης 
 
2.  α) Έγκριση των µελετών µε αριθµ. :22/2021 µε τίτλο : « Γωνιές ανακύκλωσης και προµήθεια εξοπλισµού 
διακριτής συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας » και 23/2021 µε τίτλο : « ∆ράσεις ευαισθητοποίησης 
και δηµοσιότητας του προγράµµατος διαχείρισης Γωνιών Ανακύκλωσης και διακριτής συλλογής 
απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας », της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  
β) αποδοχή των όρων συµµετοχής στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα 
στην πρόσκληση ΑΤΟ4, στον Άξονα Προτεραιότητας : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» µε τίτλο : « Γωνιές ανακύκλωσης και 
προµήθεια εξοπλισµού διακριτής συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας» γ) έγκριση της υπ’αριθµ.: 
1/2021 µελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σχετικά µε την 
παροχή υπηρεσίας : «Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής 
αίτησης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 : «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 
Ανακύκλωσης και Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων» 
    Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ.  Φουρκιωτης 
 
 
3. α) Έγκριση των µελετών µε αριθµ. :24/2021 µε τίτλο : «Υποδοµές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήµατα-
Σταθµοί Φόρτισης του ∆ήµου Εορδαίας» της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής β) αποδοχή των 
όρων συµµετοχής στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έγκριση 
υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην 
πρόσκληση ΑΤ12 µε τίτλο: «∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» , στον Άξονα Προτεραιότητας : 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» µε τίτλο : «Υποδοµές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήµατα-Σταθµοί Φόρτισης του ∆ήµου 
Εορδαίας» και γ) έγκριση της υπ’αριθµ. 2/2021 µελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, 



Οργάνωσης και Πληροφορικής µε τίτλο : « Παροχή υπηρεσίας συµβούλου για τη σύνταξη και προετοιµασία 
φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου στην Πρόσκληση ΑΤ 12 µε τίτλο  «Υποστήριξη του 
∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο 
της πρόσκλησης ΑΤ12 µε τίτλο « ∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους. 
    Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ.  Φουρκιωτης 
 
 
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι υπάρχει καταληκτική προθεσµία για την υποβολή των ανωτέρω 
προτάσεων. 

 
 
 Ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
 
Κοιν/ση:            
1. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου Εορδαίας    ∆ηµήτρης  I.  Ορφανίδης  
2. Αντιδήµαρχο Τεχν. Υπηρεσιών 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4.  Αυτ/λες Τµήµα Προγραµµατισµού 
5.. ∆/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής   
6. Εκπροσώπους Παρατάξεων 
                                                              
                  


