
 

   
 
                                                                     

                                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

Γραµµατεία ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Γραφείο Προέδρου  ∆.Σ.                                                       

Τηλέφωνο : 24633 50111 

 email ds@ptolemaida.gr 

                                                                                                 

                                                            

Καλείστε σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα 

presence.gov.gr κατ’  εφαρµογή  της υπ’ αριθµ 18318/13

Α∆Α : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των  

1. Έγκριση εισηγητικού σηµειώµατος της Επιτροπής Ενέργειας ∆ήµου Εορδαίας 

∆ήµος Εορδαίας. 

Εισηγητής: Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Καραβασίλης Ιωάννης

 

2 Υποβολή αιτήµατος προς τον Π∆Μ για την προκήρυξη της διεξαγωγής και διενέργειας εκλογών στην 

Κοινότητα Πενταβρύσου ∆ήµου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο ∆ήµαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

3 ∆ωρεάν παραχώρηση της χρήσης γραφείου τοπικού καταστήµατος Κοµνηνών στην

αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου 

κτηµατολογικών πινάκων και επιβεβαίωση θιγόµενων ιδιοκτητών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης

 

4 Γνωµοδότηση ή µη ∆ηµοτικού

Φωτοβολταικός Σταθµός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση Καρδιά 1.

Εισηγητής : Ο  Αντιδήµαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

5 Τροποποίηση πρ/σµού & τεχν. Προγράµµατος  που αφορά αποδοχή ποσού από την εταιρεία 

την χρηµατοδότηση του έργου εκσυγχρονισµό παιδικών χα

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 

                                                                                    Πτολεμαΐδα

                                                                                    Αριθμ. Πρωτ

Γραφείο Προέδρου  ∆.Σ.                                                        

                                                        

                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Καλείστε σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα  διεξαχθεί µέσω τηλεδιάσκεψης

ης υπ’ αριθµ 18318/13-3-2020  (Α∆Α: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-

ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ ,  την  24 Ιουνίου    2021  ηµέρα  Πέµπτη 

επί των   παρακάτω  θεµάτων   ηµερήσιας διάταξης: 

σηµειώµατος της Επιτροπής Ενέργειας ∆ήµου Εορδαίας 

Εισηγητής: Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Καραβασίλης Ιωάννης 

Υποβολή αιτήµατος προς τον Π∆Μ για την προκήρυξη της διεξαγωγής και διενέργειας εκλογών στην 

Πενταβρύσου ∆ήµου Εορδαίας. 

Εισηγητής : Ο ∆ήµαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς. 

∆ωρεάν παραχώρηση της χρήσης γραφείου τοπικού καταστήµατος Κοµνηνών στην

αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής Πίεσης ∆υτικής Μακεδονίας. αποκλειστικά για την  ανά

κτηµατολογικών πινάκων και επιβεβαίωση θιγόµενων ιδιοκτητών. 

Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης 

∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά την µελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Σταθµός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση Καρδιά 1. 

Ο  Αντιδήµαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης. 

Τροποποίηση πρ/σµού & τεχν. Προγράµµατος  που αφορά αποδοχή ποσού από την εταιρεία 

την χρηµατοδότηση του έργου εκσυγχρονισµό παιδικών χαρών κοινοτήτων  

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης 

 ΠΡΟΣ 

Τον  ∆ήµαρχο  

Τακτικά Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεµαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του ∆ήµου 

                                          

Πτολεμαΐδα :  18-6-2021 

Πρωτ. 12966 

µέσω τηλεδιάσκεψης µέσω e 

-1ΑΕ) , και  33282/29-5-20  ( 

Πέµπτη  και ώρα   6  µ.µ. για τη 

σηµειώµατος της Επιτροπής Ενέργειας ∆ήµου Εορδαίας –  και επόµενα βήµατα ως 

Υποβολή αιτήµατος προς τον Π∆Μ για την προκήρυξη της διεξαγωγής και διενέργειας εκλογών στην 

∆ωρεάν παραχώρηση της χρήσης γραφείου τοπικού καταστήµατος Κοµνηνών στην Τεχνική  εταιρεία 

αποκλειστικά για την  ανάρτηση 

Συµβουλίου που αφορά την µελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 

Τροποποίηση πρ/σµού & τεχν. Προγράµµατος  που αφορά αποδοχή ποσού από την εταιρεία TAP AC για 

Τακτικά Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Κοινότητας Πτολεµαΐδας 

Κοινοτήτων του ∆ήµου  



 

                                                                                                                                                                                                                                                          

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

ενηµερωθείτε  σχετικά. 

                                                                                    Ο  Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

,                                                                                            Ιωάννης Χαρακτσής 


