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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 158/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  19ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 7-6-2021 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 11803/2-6-2021 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 διατάξεων: : α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ33506/28-5-
2021 (ΦΕΚ Β’ 2233), β) της υπ’αριθµ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. 
Πύργων ∆ήµου Εορδαίας ». 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. ∆ηµήτρης Τσεχελίδης 
4. Ζαφειρούλα Σεβαστού 

3. Σπόντης ∆ηµήτριος 
4. Στέφανος Μπίγγας 

 

5. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Ο κος. ∆ηµ Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο κος. ∆ηµ. Τσεχελίδης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Νικ Φουρκιωτη, ο οποίος ανέφερε ότι µε το 
υπ’αριθµ.11422/31-05-2021 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µας διαβιβάστηκε το υπ’αριθµ. 
11413/31-05-2021 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εργασιών το οποίο, για το έργο: «Κατασκευή τοιχίου 
αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του ∆ήµου Εορδαίας»  αναφέρονται τα εξής: 
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Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά. 
                               

Αριθµ. Απόφ. 158/2021 
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                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει  
3. το υπ’αριθµ. 11413/31-5-2021 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εργασιών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει το υπ’αριθµ 11413/31-05-2021  πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, για το έργο: «Κατασκευή τοιχίου 
αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων ∆ήµου Εορδαίας », συνολικής δαπάνης 119.347,36 ευρώ, αρ. µελ. 30/2017 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  158/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Κυριάκος Αντωνιάδης 
2. Σπόντης ∆ηµήτριος 
3. Στέφανος Μπιγγας 
4. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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