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Π  Ρ  Ο  Σ 
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 εκτάκτως την 21-5-2021, ηµέρα Παρασκευή και  ώρα  14.00 µ.µ, για λήψη απόφασης, δια 
περιφοράς (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, 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 του 
παρακάτω θέµατος: 
 
1.Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Συντήρηση στέγης 
Πολιτιστικού Κέντρου Μεσοβουνου του ∆ήµου Εορδαίας», αριθµ µελ. 16/2020 , προϋπολογισµού 21.900 
ευρώ, χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ, συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης 
 

2.Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Εργασιες 
ασφαλτοστρωσης αυλειου χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεµαιδας», αριθµ µελ. 1/2021 , προϋπολογισµού 74.400 
ευρώ, χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης 
 
 

3.Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Συντήρηση κτιριακού 
συγκροτήµατος 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου», αριθµ µελ. 6/2019 , προϋπολογισµού 701.000 ευρώ, 
χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΣΑΤΑ, συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης 
 
4. Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Συντήρηση 
Εσωτερικής οδοποιίας στην Κρυοβρυση  », αριθµ µελ. 18/2018 , προϋπολογισµού 74.350 ευρώ, 
χρηµατοδότηση CLLD-LEADER του ΠΑΑ, συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης 



5. Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: « Βελτίωση – 
ανακατασκευή παιδικών χαρών ∆ήµου Εορδαίας», αριθµ µελ. 8/2020 , προϋπολογισµού 1.560.000 ευρώ, 
χρηµατοδότηση ΕΑΠ, συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 
 
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι η  έναρξη από 9-3-2021 των διατάξεων του ν. 4782/2021 
"Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, 
ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 
ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγείας" (Α' 36)   επιφέρει  εκτεταµένες αλλαγές στις διατάξεις του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147) και ιδιαίτερα από 1-6-2021. 

 
 
 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 
                                                              
                  


