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Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ήµου Εορδαίας 

 
 
 Καλείστε  σε  συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: 
presence.gov.gr , στις  13-7-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ., και κατ’ εφαρµογή: α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 
41332/2-7-2021, β) της υπ’αριθµ. 168/13727/5-7-2021 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του 
ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των 
παρακάτω θεµάτων  ηµερήσιας διάταξης:  
 
1. Έγκριση ή µη της 13ης παράτασης προθεσµίας εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιµητηρίων 
Τ.Κ. ∆ροσερού»  
       Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης 
 
2. Έγκριση ή µη του 2ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) έργου «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήµατος 1ου Γυµνασίου 
Πτολεµαΐδας» αρ. µελ. 01/2019. 
       Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιωτης 
 
3.  α) Έγκριση ή µη των µε αριθµ.: 9/2021, 15/2021 και 11/2021 µελετών της ∆/νσης Περιβάλλοντος, 
Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, για τη διενέργεια των προµηθειών µε τίτλους : i) «Προµήθεια ενός (1) 
ανατρεπόµενου φορτηγού µε απορροφητήρα», ii) «Προµήθεια ενός (1) γεωργικού ελκυστήρα-πολυµηχανήµατος 
µε συνοδευτικό εξοπλισµό» και iii) «Προµήθεια ενός (1) φορτηγού διαξονικού ανατρεπόµενου µε υδραυλικό 
γερανό και αρπάγη» και κατάρτιση ή µη των όρων διακήρυξης των ωε άνω προµηθειών µε χρηµατοδότηση από 
το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και β) έγκριση ή µη των όρων διακήρυξης 
αυτών» 
    Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιωτης 
 
4. Έγκριση ή µη του 1ου Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Βελτίωση ανακατασκευή παιδικών 
χαρών ∆ήµου Εορδαίας (Β ΦΑΣΗ)» αριθµ µελ. 8/2020 , προϋπολογισµού 1.560.000 ευρώ, χρηµατοδότηση 
ΕΑΠ, ορισµός προσωρινού αναδόχου. 
     Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιωτης 
 
5. Έγκριση ή µη του 1ου Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Έργα συντήρησης της εσωτερικής 
οδοποιίας στην Κρυόβρυση» αριθµ µελ. 18/2018 , προϋπολογισµού 74.350 ευρώ, χρηµατοδότηση CLLD-
LEADER του ΠΑΑ, ορισµός προσωρινού αναδόχου. 
     Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιωτης 
 



6.  Τροποποίηση των συµβάσεων που αφορούν την προµήθεια: «Εξοπλισµός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. 
Ανατολικού ∆ήµου Εορδαίας» µε κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α:0011242840. 
     Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιωτης 
 
7. «Έγκριση του 1ου Πινακίου & Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της προγραµµατικής 
σύµβασης µε τίτλο : «Εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα ∆ήµου Εορδαίας 
(Σ∆ΑΕΚ)»  και παραλαβή του Παραδοτέου Π1.1 µε τίτλο : Έκθεση Βασικής Απογραφής Εκποµπών» 
     Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιωτης 
 
8. Έγκριση ή µη της ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και ευπρεπισµού χώρων πρασίνου κοινοτήτων του 
∆ήµου Εορδαίας λόγω µη επάρκειας του προσωπικού. 

          Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών ∆ηµ Ορφανίδης. 
 
9. Έγκριση ή µη της ανάθεσης υπηρεσιών καθαρισµού και σάρωσης οδών και δηµιουργίας  αντιπυρικών ζωνών 
προστασίας. 

          Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών ∆ηµ Ορφανίδης. 
 
10. Έγκριση πρακτικών α)διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) 
αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Συντήρηση 
– Επισκευή οχηµάτων & µηχανηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας & Προµήθεια ανταλλακτικών για ένα έτος». 
(ορισµός προσωρινών αναδόχων) 

          Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών ∆ηµ Ορφανίδης. 
 
11. Έγκριση πρακτικού διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια οχηµάτων συλλογής βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας. 

          Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών ∆ηµ Ορφανίδης. 
 
12. Έγκριση της µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Ενότητας Πτολεµαΐδας και 
φωτιστικών σωµάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ∆Ε∆∆ΗΕ» προυπολογισµου 124.126,48€.  

          Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών ∆ηµ Ορφανίδης. 
 
13. Έγκριση ανοίγµατος ειδικού τραπεζικού λογαριασµού στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε για την αποδοχή ποσού 
δωρεάς από τον TAP AG. 

          Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών ∆ηµ Ορφανίδης. 
 
14. Παραχώρηση για διαχείριση και εκµετάλλευση από την ΚΕ∆Ε της ιστοσελίδας www.petarisma.gr  του 
∆ηµοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του ∆ήµου Εορδαίας για 1 έτος. 
    Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Αν. Λοφτσαλης. 
 
15. Έγκριση ή µη της ανάθεσης υπηρεσιών  φροντίδας των αδέσποτων σκύλων , του δηµοτικού καταφυγίου και 
των ελεύθερων αδέσποτων στην επικράτεια του ∆ήµου Εορδαίας. 

          Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών ∆ηµ Ορφανίδης. 
 
16. Ανάθεση λογιστικών υπηρεσιών για την τακτοποίηση του κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου. 

          Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών ∆ηµ Ορφανίδης. 
 
     17. Έγκριση ή µη ένταξης νέας πράξης µε τίτλο: « Προµήθεια υποστήριξης εξοπλισµού υπηρεσιών και 

εφαρµογών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ∆ήµου Εορδαίας» στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) 
∆υτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιωτης 
 



18. Έγκριση ή µη ένταξης νέας πράξης µε τίτλο: «Αποκατάσταση Σταθµού Γεωργικής Έρευνας της Πτολεµαΐδας 
∆ήµου Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης (Αγροκήπιο)», στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) ∆υτικής 
Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιωτης 
 
 
 
 
 
                                                                                      Ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
Κοιν/ση:            
1. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου Εορδαίας 
2. Αντιδήµαρχο Τ.Υ. 
3. Αντιδήµαρχο διαχ/σης καταφυγίου 
4. ∆/νση ∆/κων   
5. ∆/νση Οικ/κων Υπηρεσιών                                                  ∆ηµήτριος Ι. Ορφανίδης 
6. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών                                                               
7. ∆/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής   
8. Γρ. Προγραµµατισµού 
9. Εκπροσώπους Παρατάξεων 
    


