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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Καλείστε να συµµετάσχετε στην συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την 

Παρασκευή 24 Σεπτεµβρίου 2021 και ώρα 18:00 δια ζώσης κεκλεισµένων των θυρών ή µε 

τηλεδιάσκεψη σε εφαρµογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) 

Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν 

τροποποιηθεί µε τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 

57/∆Ι∆Α∆/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (Α∆Α: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ.  για λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης : 

 

1. Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου που θα εκτελεί χρέη Προέδρου Κοινότητας Πενταβρύσου. 

Εισηγητής :  Ο ∆ήµαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς 

 

2. Εκκίνηση διαδικασίας ανάθεσης ∆ηµόσιας σύµβασης και σχεδίου ∆ιακήρυξης για την ανάθεση 

εκπόνησης µελέτης « Εκπόνηση µελετών πυροπροστασίας και υλοποίησης µέτρων και µέσων 

πυροπροστασίας στις Σχολικές µονάδες του ∆ήµου Εορδαίας πρ/σµού δαπάνης 357.812,25 € 

Εισηγητής Ο Αντιδήµαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης. 

 

3. Αίτηµα του ∆ηµητρίου Τσιόγκα για τροποποίηση του σχεδίου Πόλεως Πτολεµαΐδας µετά από 

αυτοδίκαιη άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης. 

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης. 

 

4. Τροποποίηση πρ/σµού οικ. Έτους  2021 (254-21 ΑΟΕ ). 

Εισηγητής Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

 

 ΠΡΟΣ 

Τον  ∆ήµαρχο  

Τακτικά Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεµαΐδας 

Προέδρους  Κοινοτήτων του ∆ήµου  

 



5. Λήψη απόφασης για την διενέργεια πλειοδοτικής ∆ηµοπρασίας για την εκµίσθωση του 

Αναψυκτηρίου και του Περιβάλλοντα χώρου στο Παλαιό Πάρκο Πτολεµαΐδας. 

Εισηγητής Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

 

6. Παράταση µείωσης µισθώµατος – δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου επί της Φούφα και 

∆ηµοκρατίας. 

Εισηγητής Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

 

7. Αίτηµα για παραχώρηση χώρου πρώην κοινοτικού Καταστήµατος στην Πολιτιστική Λέσχη 

Ποντίων  Περδίκα  

Εισηγητής Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης. 

 

8. Σχετικά µε την διατήρηση ή µη κενωθέντων περιπτέρων στις κοινότητες Αρδασσας  &  Εµπορίου  

∆ήµου Εορδαίας. 

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Ορφανίδης 

 

9. Ενηµέρωση ∆Σ σχετικά µε την 94/2021 Α∆Σ της ∆ΕΤΗΠ  

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ∆Σ ∆ηµήτρης Καρακασίδης. 

 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις συµµετοχής στη δια ζώσης συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου  θα µπορούν να 

συµµετέχουν σ’ αυτή µέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα. 

 

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 

 


