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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 250/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  29ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 27-8-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη δια περιφοράς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τακτική συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 17938/23-8-2021 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 της ΚΥΑ 
∆1α/ΓΠ οικ 51684/20-8-2021 ( ΦΕΚ3899/21-8-2021 τ.Β) , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έκθεση πεπραγµένων Οικονοµικής Επιτροπής Β’ Εξαµήνου οικονοµικού έτους 2020. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω e-mail) 
τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτρης Καρακασίδης  
5. Στέφανος Μπίγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης  

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Στη συνέχεια ανέφερε το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα και έθεσε υπόψη των µελών ότι  
η Οικονοµική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρµόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 
οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. (παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του 
άρθρου 3 του Ν.4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20) µε 
αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες. Οι αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής είναι 
αποκλειστικές.  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αριθµ 217/2019 Α∆Σ προεβη στην εκλογή των τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας και µε την υπ’αριθµ 
512/18538/19-9-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου ορίστηκαν Αντιδήµαρχοι ως µέλη της. 
Η Οικονοµική Επιτροπή, δια µέσου του Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάµηνο στο δηµοτικό συµβούλιο 
έκθεση πεπραγµένων, η οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση. (παρ.3 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20), πιο συγκεκριµενα: 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 

 
 Κατά το Β’ εξάµηνο 2020 διενεργήθηκαν 17 συνεδριάσεις εκ των οποίων 3 κατεπείγουσες  και εληφθησαν 
183 αποφάσεις , πιο συγκεκριµένα: 

α/α συνεδρίασης Σύνολο θεµατων (τακτικά & έκτακτα) α/α αποφασεων 
10η 27  (21 τακτικά & 6 έκτακτα) Από 110/2020 έως 136/2020 
11η 1  (1 τακτικό) Από 137/2020 έως 137/2020 
12η 13  (12 τακτικά & 1 έκτακτα) Από 138/2020 έως 150/2020 
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13η  14  (13 τακτικά & 1 έκτακτα) Από 151/2020 έως 164/2020 
14η κατεπείγουσα  1   Από 165/2020 έως 165/2020 

15η 16  (14 τακτικά & 2 έκτακτα) Από 166/2020 έως 181/2020 
16η 12  (9 τακτικά & 3 έκτακτα) Από 182/2020 έως 193/2020 
17η 6  (4 τακτικά & 2 έκτακτα) Από 194/2020 έως 199/2020 
18η 8  (6 τακτικά & 2 έκτακτα) Από 200/2020 έως 207/2020 

19η κατεπείγουσα 1 Από 208/2020 έως 208/2020 
20η 14 (14 τακτικά ) Από 209/2020 έως 222/2020 
21η  15 (15 τακτικά ) Από 223/2020 έως 239/2020 

22η κατεπείγουσα  1 Από 240/2020 έως 240/2020 
23η  16  (16 τακτικά ) Από 241/2020 έως 257/2020 
24η 14  (13 τακτικά & 1 έκτακτα) Από 258/2020 έως 271/2020 
25η 14  (13 τακτικά & 1 έκτακτα) Από 272/2020 έως 285/2020 
26η 8  (7 τακτικά & 1 έκτακτα) Από 286/2020 έως 293/2020 

  
Στις ανωτέρω συνεδριάσεις συµµετείχαν : 
Τακτικά Μέλη: Παναγιώτης Ν. Πλακεντας , Πρόεδρος (0) , ∆ηµήτριος Ορφανιδης , Αντιπρόεδρος (17), 
Ζαφειρούλα Σεβαστού (16), Κυριάκος Αντωνιαδης (17), ∆ηµήτριος Καρακασίδης (10), Τερζοπούλου 
Αθηνά (11), Στέφανος Μπίγγας (16),  Ευστάθιος Κοκκινίδης (12), ∆ηµήτριος Σπόντης (14) 
Αναπληρωµατικά Μέλη: ∆ηµήτριος Τσεχελίδης (4) , Κων/νος Μίχος (1), Στέφανος Κωτσίδης (1). 
Αναλυτικότερα τα θέµατα που συζητήθηκαν και οι ληφθείσες αποφάσεις στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της 
Οικονοµικής Επιτροπής είναι :  
A/A απόφασης Θέµα  Παρατηρήσεις  
110/2020 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση µνηµόσυνου για τον Καπ. Φουφα 
 
οµόφωνα 

111/2020 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ :Έγκριση ή µη της 16/2020 Α∆Σ ΚΕ∆Ε µε τίτλο «2η Τροποποίηση Ετήσιου 
Προϋπολογισµού 2020 της Κ.Ε.∆.Ε» . 

οµόφωνα 

112/2020 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ : Έγκριση ή µη του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής για το έργο: «Ανάπλαση 
Νότιας Εισόδου Πτολεµαίδας :Αναπλαση 25ης Μαρτίου» 
 

οµόφωνα 

113/2020 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση ή µη της 2ης παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο: 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΠΕΡ∆ΙΚΚΑ» 
  

οµόφωνα 

114/2020 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:   Έγκριση ή µη της  παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο 
µε τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωµάτων στο ∆ηµοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλαστης»   

οµόφωνα 

115/2020 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση ή µη παράτασης συµβατικού χρόνου παράδοσης της προµήθειας: « 
Οργάνων και αστικού εξοπλισµού παιδιών χαρών του ∆ήµου Εορδαίας» (οµάδα α’& β΄) 

οµόφωνα 

 Έγκριση πρακτικών προηγούµενων συνεδριάσεων  . 
 
 

116/2020 Λήψη απόφασης σχετικά την  µε την απαλλαγή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού για 
επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την δραστηριότητά τους λογω covid 19 και µη χρέωση δηµοτικών χώρων για την 
διοργάνωση εκδηλώσεων. 
    

οµόφωνα 
 

117/2020 Λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηση δηµότη για διαγραφή ποσού τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων ως 
αχρεωστήτως βεβαιωθέντα .   
   

οµόφωνα 
 

118/2020 Τροποποίηση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020. 
     

οµόφωνα 
 

 
 
119/2020 
 
120/2020 
 

Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 2020.      
Α) ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 
Β) ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ 

οµόφωνα 
 
 οµόφωνα 

121/2020 Ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισµό οικ. Έτους 2020 του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ.Τσίρου για την 
αντιµετώπιση πάγιων δαπανών του 

οµόφωνα 

122/2020 
 Συγκρότηση  Επιτροπών προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργων 

οµόφωνα 
 

123/2020 Έγκριση ή µη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : « Ανακατασκευή τµήµατος στέγης στο κτιριακό 
συγκρότηµα του 3ου ΓΕΛ Πτολεµαϊδας (κτίριο ΙΕΚ)»   
 

οµόφωνα 
 

124/2020 Έγκριση ή µη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή τµήµατος τοιχείου αντιστήριξης 
στην Τ.Κ. Εµπορίου του ∆ήµου Εορδαίας» 
    

οµόφωνα 

125/2020 Έγκριση ή µη του πρακτικού ( έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της οµόφωνα 
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ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου 
χώρου στο 4ο Γυµνάσιο Πτολεµαϊδας », προϋπολογισµού 50.000,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.), χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ, µελέτης 7/2019. Ορισµός αναδόχου. 
 

126/2020 Έγκριση ή µη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: « Κατασκευή χώρων διηµέρευσης – ηµερήσιας 
φροντίδας ατόµων µε ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε νοητική υστέρηση στο 
∆ήµο Εορδαίας» 
 

οµόφωνα 

127/2020 Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ,  για το έργο: «Προσαρµογή κτιριακών 
εγκαταστάσεων παιδικών σταθµών ∆ήµου Εορδαίας» , αριθµ µελ. 1/2020, προϋπολογισµού 175.000,00 ευρώ, 
χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ, συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

οµόφωνα 

128/2020  Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Συντήρηση 3ου Γυµνασίου 
Πτολεµαίδας», αριθµ µελ. 17/2019 , προϋπολογισµού 220.725,00 ευρώ, χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, 
συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 

οµόφωνα 

129/2020 Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Αντιπληµµυρικά έργα ∆.Κ. 
Πτολεµαιδας», αριθµ µελ. 14/2017, προϋπολογισµού 750.000,00 ευρώ, χρηµατοδότηση ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι, 
συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

οµόφωνα 

130/2020  Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού 
οδοστρώµατος οδικού δικτύου ∆ήµου Εορδαίας», αριθµ µελ. 3/2020, προϋπολογισµού 300.000,00 ευρώ, 
χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ & Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

οµόφωνα 

131/2020 Έγκριση ή µη της µελέτης, των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, της ανοιχτής 
συνοπτικής διαδικασίας σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας, µε τίτλο: «Παροχή 
υπηρεσιών συµβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου Εορδαίας» 

οµόφωνα 

132/2020 Έγκριση ή µη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου : «Κατασκευή τµήµατος τοιχείων 
αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εµπορίου ( παιδικός σταθµός & κοιµητήρια» 
    

οµόφωνα 

133/2020 Έγκριση ή µη του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του έργου : «∆ιαµόρφωση χώρου για την 
κατασκευή WC ΑµΕΑ στο 2ο Γυµνάσιο Πτολεµαίδας του ∆ήµου Εορδαίας» 

οµόφωνα 
 

134/2020 
Αποδοχή δωρεά ενός (1)  σαρώθρου από την εταιρεία Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG Greece. 

  
οµόφωνα 
 

135/2020 Έγκριση ή µη πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 
την « Ετήσια προµήθεια υγρών καυσίµων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχηµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Εορδαίας και των Νοµικών του Προσώπων», αριθµ µελέτης 11/2019, ΟΜΑ∆Α Β’ –ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ. Ορισµός αναδόχου.  
         

οµόφωνα 

136/2020 Έγκριση ή µη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του έργου : «Συντήρηση 4/θεσιου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Ασβεστοπετρας » 
 

 οµόφωνα 
 

137/2020 Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση µνηµόσυνου στην Ερµακιά οµόφωνα 
138/2020 Εκτός ηµερήσιας: Εξειδίκευση πίστωσης  Kατα πλειοψηφία  
139/2020 Έγκριση ή µη 2ου ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου ∆ηµοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ 

Πτολεµαίδας».  
     

 
οµόφωνα 
 

140/2020 Έγκριση ή µη 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: « Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών ∆ήµου 
Εορδαίας ».  
 

 οµόφωνα 

141/2020 Έγκριση ή µη 1ου Σ.Π. έγκριση προθεσµίας περάτωσης εργασιών εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο:  «Ανέγερση 2ου 
ΕΠΑΛ Πτολεµαίδας».  
   

οµόφωνα 
 

142/2020 Έγκριση ή µη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Εργασίες συντήρησης κτιρίου , βελτίωσης 
αυλειου χώρου και ανακατασκευής στέγης στο γυµναστήριο του Γυµνασίου Αναρραχης – Εµπορίου» 
       

οµόφωνα 
 

143/2020 Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης για την προµήθεια µε τίτλο: «  Προµήθεια ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων», 
προϋπολογισµού 49.993,70 ευρώ µε ΦΠΑ.   
        

Kατα πλειοψηφία 

144/2020 Έγκριση γενοµενης δαπάνης µετακίνησης ∆ηµάρχου . 
     

οµόφωνα 
 

145/2020 
Αποδοχή δωρεάς τεσσάρων (4) οχηµάτων από την ∆.Ε.Η. 
  

145/2020 
οµόφωνα 
 

146/2020 Άσκηση µηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπεύθυνου για την τέλεση της πράξης παράβασης του αρ 16 παρ 1 ν 
4039/2012, εξουσιοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας.   
      

οµόφωνα 
 

147/2020 
Εξουσιοδότηση Νοµικού Συµβούλου για νοµική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ   

οµόφωνα 
 

148/2020 
Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020. 

  
οµόφωνα 
 

149/2020 

Έγκριση πρακτικών  α)διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών   και β) 
οµόφωνα 
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αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών   του  ανοικτού   ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την  «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021». (ορισµός προσωρινού 
αναδόχου). 

150/2020 
Έγκριση µετακίνησης της Αντιδήµαρχου Πολιτισµού & ∆ηµοσίων Σχέσεων   

  
οµόφωνα 
 

151/2020 Εκτός ηµερήσιας: Έγκριση ή µη του  2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση-συντήρηση 
αθλητικών  εγκαταστάσεων επι των οδών Γράµµου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & ∆ήµητρας και Αργυρουπόλεως» 

οµόφωνα 

152/2020 Έγκριση ή µη της 31/2020 Α∆Σ του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ΚΟΙΠΠΑΠ µε θέµα: « 4η Αναµόρφωση 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2020» 
 

    
οµόφωνα 

153/2020 Έγκριση ή µη της 16/2020 Α∆Σ ΚΕ∆Ε µε τίτλο «2η Τροποποίηση Ετήσιου Προϋπολογισµού 2020 της Κ.Ε.∆.Ε» 
 

οµόφωνα 

154/2020 

 Έγκριση ή µη των πρακτικών  διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών  και 
αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών  του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Κλειστού φορτηγού 
οχήµατος (βαν) για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας» - Ορισµός προσωρινού αναδόχου.  

οµόφωνα 

155/2020 Εξειδίκευση πιστώσεων στο πλαίσιο εθελοντικού προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων οµόφωνα  
156/2020  Έγκριση ή µη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο 

∆ηµοτικό κολυµβητήριο Πτολεµαΐδας». 
 

οµόφωνα  

157/2020 Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Γαλάτειας» Κατά πλειοψηφία  
158/2020 Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εγκατάσταση µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, 

πυρανίχνευσης και φωτισµού ασφαλείας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς του ΚΟΙΠΠΑΠ». 
 

οµόφωνα 

159/2020  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: « Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου 
∆ηµοτικού σχολείου Ασβεστόπετρας» 

οµόφωνα 

160/2020  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή-συντήρηση δρόµων του ∆ήµου 
Εορδαίας». 

οµόφωνα 

161/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων 
του ∆ήµου Εορδαίας». Αναδόχου «Γεώργιος Κίλας & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

  
οµόφωνα 

162/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Αγίου 
Χριστοφόρου ∆.Ε.,  Αγίας Παρασκευής.  

οµόφωνα 

163/2020 Έγκριση ή µη της παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση στέγης 5ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Πτολεµαΐδας». 

  
οµόφωνα 

164/2020 Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020. οµόφωνα 
165/2020 Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας- ∆ήµου Εορδαίας-∆ήµου 

Κοζάνης-∆ήµου Σερβίων-∆ήµου Βοΐου µε αντικείµενο την υλοποίηση του έργου: « Υποδοµές για τη στήριξη 
της Επιχειρηµατικότητας στην ΠΕ Κοζάνης  (Β φάση )». 

Οµόφωνα  
 

166/2020 Εκτός ηµερήσιας: Εξειδίκευση πίστωσης για την δηµιουργία ιστοσελίδας για το δηµοτικό καταφύγιο αδέσποτων 
ζώων  

οµόφωνα  

167/2020 Εκτός ηµερήσιας: Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση του 1ου φεστιβάλ παιδικού βιβλίου . οµόφωνα 
168/2020 Λήψη απόφασης σχετικά µε ρυθµίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστους χώρους από 

καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
οµόφωνα 

169/2020 Λήψη απόφασης σχετικά  για την εκτέλεση του προϋπολογισµού έτους 2020 του Β΄ τριµήνου. οµόφωνα 
170/2020 

Έγκριση ή µη των πρακτικών  διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών  και 
αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών  του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Ειδών διαβίωσης 
αδέσποτων ζώων του ∆ήµου Εορδαίας» - Ορισµός προσωρινού αναδόχου.  

οµόφωνα 

171/2020 Αντικατάσταση – απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής Τ.Κ.  Πενταβρύσου και έγκριση των γενοµένων 
δαπανών 

οµόφωνα 

172/2020 Έγκριση γενόµενης δαπάνης µετακίνησης ∆ηµάρχου. οµόφωνα  
173/2020 Eεξειδίκευση πίστωσης  για συνδροµή στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων «www.4412.gr»  οµόφωνα 
174/2020 Έγκριση ή µη διαγραφής ποσού από χρηµατικό κατάλογο 1587/14-05-2020 οµόφωνα 
175/2020 Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Ανακαίνιση-συντήρηση του κλειστού 

αθλητικού κέντρου Πτολεµαΐδας (εακ) και των βοηθητικών χωρών. 
 

οµόφωνα  

176/2020 Έγκριση ή µη του πρακτικού τις φανερής-προφορικής-µειοδοτικης δηµοπρασίας  για την µίσθωση ακινήτου για 
τις ανάγκες στέγασης του ΚΕΠ Πτολεµαΐδας 

οµόφωνα 

177/2020 Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ,  για το έργο: «Ασφαλτόστρωση δρόµων κοινοτητων 
∆ηµου Εορδαιας» , αριθµ µελ. 7/2020, προϋπολογισµού 600.000,00 ευρώ, χρηµατοδότηση ΕΑΠ. Συγκρότηση 
Επιτροπής διαγωνισµού.  

οµόφωνα 

178/2020 Έγκριση ή µη πρότασης συµµετοχής του ∆ήµου Εορδαίας της προσκλήσεις: α) 4683/09-07-2020 µε κωδικό :       
Σ∆ΑΕΚ/2020 για το Μέτρα 1 του  Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 1 : «Σχέδια ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το 
Κλίµα (Σ∆ΑΕΚ)» και β) 4680/09-07-2020 µε κωδικό : Σ∆ΚΟ/2020 για το Μέτρο 1: « Σχέδια ∆ράσεις για την 
Κυκλική Οικονοµία» (Σ∆ΚΟ) στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου µε τίτλο: 
«Χρηµατοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιµων οικονοµικών δραστηριοτήτων χαµηλού 
ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο ∆ήµο Μεγαλόπολης της Π.Ε 
Αρκαδίας». 

οµόφωνα 

179/2020 Τροποποίηση προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 οµόφωνα 
180/2020 Εξειδίκευση πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση από κοινού εκδηλώσεων µε τον Πολιτιστικό Μορφωτικό  Σύλλογο 

Ποντίων Άρδασσας,  « Η Άρδασσα». 
οµόφωνα 

181/2020 Εξειδίκευση πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση από κοινού θεατρικής παράστασης  µε τον Σύλλογο Ατόµων µε 
Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφ. ∆υτ. Μακεδονίας 

      
οµόφωνα 
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182/2020 Εκτός ηµερήσιας:Έγκριση πρακτικού  διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών  
και αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών  του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
της παροχής υπηρεσιών συµβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου 
Εορδαίας - Ορισµός προσωρινού αναδόχου. 

Οµόφωνα  

183/2020 Εκτός ηµερήσιας: Έγκριση ή µη της 3ης παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο: 
«Αντιπληµµυρικά έργα Τ.Κ. Περδικκα» 

Οµόφωνα 

184/2020 Εκτός ηµερήσιας: Έγκριση της µελέτης, των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την 
διενέργεια ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το έργο µε τίτλο: «Συντήρηση 
αυλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεµαίδας» , αριθµ µελ 6/2020 προϋπολογισµού 14.200,00 ευρώ 
χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. 

Οµόφωνα 

185/2020 
Ετήσιος προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του ∆ήµου Εορδαίας , έτους 2021. 

 
Οµόφωνα 

186/2020 Τροποποίηση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 Οµόφωνα 
187/2020 

Λήψη απόφασης σχετικά µε διαγράφη ποσού ∆.Τ., ∆.Φ & ΤΑΠ 
 
Οµόφωνα 

188/2020 Καθορισµός των όρων φανερής – µειοδοτικής – προφορικής  δηµοπρασίας  µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση 
των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας  του ∆ήµου Εορδαίας. 

Οµόφωνα 

189/2020 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: « Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωµάτων στο 
∆ηµοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλαστης» 

Οµόφωνα 

190/2020 Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου : « Έργα βελτίωσης ποιότητος του ήχου στο ∆ηµοτικό 
Κολυµβητήριο Πτολεµαίδας» 

Οµόφωνα 

191/20250 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Εγκατάσταση µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , 
πυρανίχνευσης και φωτισµού ασφαλείας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς του ΚΟΙΠΠΑΠ» 

Οµόφωνα 

192/2020 Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών  του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου σχολείου στην 
περιοχή ΚΕΠΤΣΕ  Πτολεµαίδας»  

Οµόφωνα 

193/2020 Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020. Οµόφωνα 
194/2020 Εκτός ηµερησίας: Aνάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του ∆ήµου Εορδαίας, κατά την συζήτηση της 

υπ’αριθµ 2/2020 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Εορδαίας  και εξουσιοδότησης αυτού να παραστεί  στην εν 
λόγο υπόθεση για λογαριασµό του ∆ήµου. 

οµόφωνα  

195/2020 Εκτός ηµερησίας: Λήψη απόφασης για την αποδοχή της δωρεάς από την ΚΕ∆Ε,  οµόφωνα 
196/2020 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια: 

«Κλειστού φορτηγού (βαν) για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας». Ορισµός αναδόχου. 
οµόφωνα 

197/2020 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  του συνοπτικού  διαγωνισµού για την προµήθεια 
«Ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων του ∆ήµου Εορδαίας». Ορισµός αναδόχου. 

οµόφωνα 

198/2020 Έγκριση ή µη της 10ης παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ∆ΡΟΣΕΡΟΥ» 

οµόφωνα 

199/2020 Εξειδίκευση πιστώσεων ΚΑ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020. οµόφωνα 
200/2020 Εκτός ηµερησίας: Έγκριση ή µη της 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου ∆ηµοτικού 

Σχολείου Πτολεµαίδας» 
κατά πλειοψηφία  

201/2020 Εκτός ηµερησίας: Ακύρωση εν µέρει την 149/2020 απόφαση της Oικονοµικής Επιτροπής, κατ’ εφαρµογή της 
1030/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

κατά πλειοψηφία 

202/2020 Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την παράσταση κατά την συζήτηση της υπ’αριθµ 48365/2020 και αρ. κατ. 
∆ικογράφου 1214/2020 ενώπιoν του Μονοµελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών και καθορισµός της αµοιβής του. 

 οµόφωνα 

203/2020 Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης       
καθίζησης εδαφόπλακας µονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολεµαΐδας» .    

 οµόφωνα 

204/2020 Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών 
καταστηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας», αριθµ µελ. 9/2020 , προϋπολογισµού 62.450,00 ευρώ, χρηµατοδότηση 
ΣΑΤΑ, συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 οµόφωνα 

205/2020 Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής  Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωµάτων στο 
∆ηµοτικό Σχολείο της  Τ.Κ. Βλάστης», αρ. µελ. 14/2019.      
 

 οµόφωνα 

206/2020 Έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Μακεδονία» στον άξονα 
προτεραιότητας 5 «Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», µε 
τίτλο «∆ράσεις πρόληψης, αντιµετώπισης και διαχείρισης πληµµυρικών φαινοµένων-προµήθεια εξοπλισµού για 
την αντιµετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών 

 οµόφωνα 

207/2020 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών συµβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής 
Κινητικότητας του ∆ήµου Εορδαίας- Κατακύρωση Υπηρεσίας. 

 οµόφωνα 

208/2020 Ακύρωση της υπ’αριθµ. 206/2020 ΑΟΕ. Έγκριση της µε αρ.19/2020 µελέτης και υποβολή πρότασης του 
∆ήµου Εορδαίας µε τίτλο : « Προµήθεια Μηχανηµάτων Έργου για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών στο 
∆ήµο Εορδαίας» στην πρόσκληση 124 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2014-2020 µε τίτλο: « ∆ράσεις πρόληψης, 
αντιµετώπισης και διαχείρισης πληµµυρικών φαινοµένων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 : « Προώθηση της 
προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων » στην επενδυτική προτεραιότητα 
5b και στον ειδικό στόχο 0511 που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) . 

 οµόφωνα  

 Εξέταση της αίτησης θεραπείας του Νανα Αθανάσιου κατά της υπ’αριθµ 93/2020 ΑΟΕ.. Αναβολή  
209/2020 Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδροµή εγκατάστασης εφαρµογής στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας.   οµόφωνα  
210/2020 

Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισµού έτους 2021 
 οµόφωνα 
 Παρών 3  

211/2020 
Τροποποίηση προϋπολογισµού οικ. έτους 2020. 

οµόφωνα 
 Παρών 3 

212/2020 Έγκριση της µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια µε τίτλο: « Προµήθεια τροφίµων του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΠΠΑΠ του ∆ήµου Εορδαίας για τα έτη 2020-2021», 
αριθµ µελ 6/2020 προϋπολογισµού 78.062,94 ευρώ. 

 οµόφωνα 
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213/2020 Έγκριση ή µη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του  ανοικτού   ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού, µεσω ΕΣΗ∆ΗΣ, για την «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ  
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021», συνολικού προϋπολογισµού 128.340,00€ µε το Φ.ΠΑ. Ορισµός αναδοχου 

 οµόφωνα  

214/2020 
Έγκριση της 36/2020 απόφαση ∆.Σ της ΚΕ∆Ε 

κατά πλειοψηφία  
 

215/2020 Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, για την : «Προµήθεια εξοπλισµού στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Καρυοχωρίου», αριθµ µελ. 24/2018 , προϋπολογισµού 40.322,00 ευρώ, χρηµατοδότηση CLLD/LEADER.  
 

οµόφωνα  

216/2020 Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, για την : «Προµήθεια εξοπλισµού στο Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. 
Ανατολικού ∆ήµου Εορδαίας», αριθµ µελ. 25/2018 , προϋπολογισµού 40.319,00 ευρώ, χρηµατοδότηση 
CLLD/LEADER.  

οµόφωνα  

217/2020 Λήψη απόφασης σχετικά µε το τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήµατος 2ου ∆ηµοτικού 
Πτολεµαΐδας» , αριθµ µελ  6/2019, προϋπολογισµού 701.000,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.),  

 οµόφωνα  

218/2020 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου : «Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Ασβεστοπετρας ∆ήµου Εορδαίας» , ΑΡΙΘΜ ΜΕΛ. 
29/2017. 

 οµόφωνα  

219/2020 
 
 

Ορισµός ή µη πληρεξούσιων δικηγόρων προς υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου Εορδαίας.   
κατά πλειοψηφία  
 

220/2020 Ορισµός ή µη πληρεξούσιων δικηγόρων προς υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου Εορδαίας οµόφωνα 
221/2020 Ανάθεση σε δικηγόρο τακτοποίησης εξωδικαστικής υπόθεσης του ∆ήµου Εορδαίας.   οµόφωνα  
222/2020 

Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ  του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020. 
κατά πλειοψηφία  
 

223/2020 
Τροποποίηση Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 

οµόφωνα 
παρών 2 

224/2020 
 
 
 

Έγκριση γενοµενων δαπανών µετακίνησης αιρετών. οµόφωνα  

225/2020 Έγκριση γενοµενων δαπανών µετακίνησης αιρετών οµόφωνα 
226/2020 Έγκριση της υπ’αριθµ 46/2020 Α∆Σ «5Η Αναµόρφωση Π/Υ οικονοµικού έτους 2020» του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία 

ΚΟΙΠΠΑΠ. 
οµόφωνα 

227/2020  Εξειδίκευση πίστωσης στο πλαίσιο εθελοντικού προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.  οµόφωνα 
228/2020 Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων      οµόφωνα 
229/2020 Έγκριση του 1ΟΥ ΑΠΕ του έργου: « Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου στο 4Ο Γυµνάσιο Πτολεµαϊδας» 

 
 οµόφωνα 

230/2020 Έγκριση του 1ΟΥ ΑΠΕ του έργου: « Αντιπληµµυρικά έργα Τ.Κ. Περδίκκα»  οµόφωνα 
231/2020 Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας  – αποσφράγισης δικαιολογητικών  &  οικονοµικών προσφορών της 

ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Συντήρηση 3ου Γυµνασίου 
Πτολεµαίδας», αριθµ µελ. 17/2019 , προϋπολογισµού 220.725,00 ευρώ, χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. 
Ορισµός προσωρινού αναδόχου. 

οµόφωνα 

232/2020 Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας  – αποσφράγισης δικαιολογητικών  &  οικονοµικών προσφορών της 
ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών 
καταστηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας», αριθµ µελ. 9/2020 , προϋπολογισµού 62.450,00 ευρώ, χρηµατοδότηση 
ΣΑΤΑ. Ορισµός προσωρινού αναδόχου. 

 οµόφωνα 

233/2020 Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας  – αποσφράγισης δικαιολογητικών  &  οικονοµικών προσφορών της 
ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Προσαρµογή κτιριακών 
εγκαταστάσεων παιδικών σταθµών ∆ήµου Εορδαίας» , αριθµ µελ. 1/2020, προϋπολογισµού 175.000,00 ευρώ, 
χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ. Ορισµός προσωρινού αναδόχου. 

οµόφωνα 

234/2020 Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας  – αποσφράγισης δικαιολογητικών  &  οικονοµικών προσφορών της 
ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού 
οδοστρώµατος οδικού δικτύου ∆ήµου Εορδαίας, έτους 2020», αριθµ µελ. 3/2020, προϋπολογισµού 300.000,00 
ευρώ, χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ & Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Ορισµός προσωρινού αναδόχου. 

 οµόφωνα 

235/2020 Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας  – αποσφράγισης δικαιολογητικών  &  οικονοµικών προσφορών της 
ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Συντήρηση αυλειου χώρου 2ου 
νηπιαγωγείου Πτολεµαίδας» , αριθµ µελ 6/2020 προϋπολογισµού 14.200,00 ευρώ χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Ορισµός προσωρινού αναδόχου. 

 οµόφωνα 

236/2020 Αποδοχή ποσού χρηµατοδότησης από τη συµµετοχή του ∆ήµου Εορδαίας στο έργο µε τίτλο: « integRatEd 
Solutions for Positive eNergy and resilient CitiEs» - “RESPONSE” ( action) του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
Horizon 2020.  

 οµόφωνα 

237/2020 Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης 
ακαθάρτων νέου Κοµανου», αριθµ µελ. 12/2020 , προϋπολογισµού 2.123.000,00 ευρώ, χρηµατοδότηση Π∆Ε, 
συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 οµόφωνα 

238/2020 Άσκηση ή µη έφεσης κατά της υπ’αριθµ 419/2020 οριστικής απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Κοζάνης. 

  οµόφωνα 

239/2020 Πρόσληψη προσωπικού για  εποχικές ή  πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α .  οµόφωνα 
240/2020 Ακύρωση εν µέρει της 223/2020 ΑΟΕ. Τροποποίηση προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 οµόφωνα 

παρών 2 
241/2020 

΄Εγκριση ισολογισµού-απολογισµού  οικ. έτους 2019 του κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου 
οµόφωνα 
παρών 2 

242/2020 
Έγκριση προϋπολογισµού  οικ. έτους 2021 του κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ.Τσίρου 

οµόφωνα 
παρών 2 

243/2020 Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 του κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ.  
Τσίρου , ορισµός αναδόχου 

οµόφωνα 
παρών 2 

244/2020 Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής οµόφωνα 
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διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια αλατιού χειµερινής περιόδου 
2020-2021», προϋπολογισµού 47.120,00 ευρώ.   

παρών 2 

245/2020 
Πρόσληψη προσωπικού για  εποχικές ή  πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α . 

οµόφωνα 
παρών 2 

246/2020 
∆ιαγραφή οφειλής 

οµόφωνα 
παρών 2 

247/2020 
Απόδοση παγίας προκαταβολής οικονοµικού έτους 2020 

 οµόφωνα 
 

248/2020 Αποδοχή δωρεάς υγειονοµικού υλικού( αντισηπτικών gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ,στα 
πλαίσια αντιµετώπισης διασπορά του νέου κορωνοϊού Covid- 19, για διανοµή τους στα Ειδικά Σχολεία του ∆ήµου 
Εορδαίας.   

 οµόφωνα 
 

249/2020 Αποδοχή ποσού χρηµατοδότησης του ∆ήµου από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» και την πρόσκληση µε τίτλο: 
«Προµήθεια απορριµµατοφόρων και λοιπών οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων και 
ανακυκλώσιµων υλικών» ενόψει της διενέργειας προµήθειας και υποβολής αιτήµατος χρηµατοδότηση της 
προµήθειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2κµ». 

 οµόφωνα 
 

250/2020 
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής  παραλαβής έργων 

 οµόφωνα 
 

251/2020 Έγκριση ή µη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου-Τακτοποιητικού, «Βελτίωση –Ανακατασκευή παιδικών 
χαρών ∆ήµου Εορδαίας». 

οµόφωνα 
παρών 2 

252/2020 Έγκριση ή µη  3ης  παράτασης περάτωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Πτολεµαΐδας»  

οµόφωνα 
παρών 2 

253/2020 Έγκριση ή µη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαΐδας» 

οµόφωνα 
παρών 2 

254/2020 Έγκριση ή µη  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής  για το έργο: Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Ασβεστόπετρας 
∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 240.000,00 €, αρ. µελ. 29/2017.  
 

οµόφωνα 
παρών 2 

255/2020 
 

Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δίκη 
οµόφωνα 
παρών 2 

256/2020 
Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δίκη 

οµόφωνα 
παρών 2 

257/2020 Έγκριση της µε αριθµ. : 18/2020 Μελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής και 
υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταµείο για την ένταξη έργου στο Πρόγραµµα χρηµατοδότησης «∆ράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου στον Άξονα Προτεραιότητας 1  (Α.Π. 1) 

οµόφωνα 
παρών 2 

258-2020 Εκτός ηµερησίας: Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς 
τρίτους . Τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020.   

 οµόφωνα  

259/2020  Υποβολή πρότασης συµµετοχής του ∆ήµου Εορδαίας στην πρόσκληση 7970/16-11-2020 του Πράσινου Ταµείου 
µε κωδικό : ΣΦΗΟ-2020 µε τίτλο: « Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο 
Εορδαίας», στο πλαίσιο του  Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 4 : «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» 
και του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ » 
2020. 

 οµόφωνα 

260/2020 Ολοκλήρωση των διαδικασιών δωρεάν παραχώρησης των τεσσάρων οχηµάτων από τη ∆ΕΗ. οµόφωνα 
261/2020 

Έγκριση ή µη της 43/2020 Α∆Σ της ΚΕ∆Ε « 4η Τροποποίηση του προϋπολογισµού  οικ. έτους 2020» . 
οµόφωνα 
παρών 2 

262/2020 Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισµού  για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του 
∆ήµου Εορδαίας», αριθµ. µελ. 2/2020, προϋπολογισµού 74.374,46      

οµόφωνα 

263/2020 Εισηγητική έκθεση για τον καθορισµό τελών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021. οµόφωνα 
264/2020 Αποδοχή ποσού από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ, για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που 

προκλήθηκαν από τον covid 19. 
 οµόφωνα 

265/2020 Λήψη απόφασης σχετικά µε έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης του 
∆ήµου Εορδαίας. 

οµόφωνα 

266/2020 Εκτέλεση προϋπολογισµού Γ’ Τριµήνου οικ. έτους 2020. 
 

οµόφωνα 
παρών 2 

267/2020 Απόδοση παγίας προκαταβολής οικονοµικού έτους 2020  οµόφωνα 
268/2020 Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Προσαρµογή κτιριακών 

εγκαταστάσεων παιδικού σταθµού Νοσοκοµείου». 
οµόφωνα 

269/2020 Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Κατασκευή χώρων διηµέρευσης – 
ηµερήσιας φροντίδας ατόµων µε ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε νοητική 
υστέρηση στο ∆είµο Εορδαίας  ». 

οµόφωνα 

270/2020 Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας  – αποσφράγισης δικαιολογητικών  &  οικονοµικών προσφορών της 
ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόµων 
κοινοτήτων ∆ήµου Εορδαίας αριθµ µελ. 7/2020, προϋπολογισµού 600.000,00 ευρώ, χρηµατοδότηση ΕΑΠ. 
Ορισµός προσωρινού αναδόχου. 

 οµόφωνα 

271/2020 Εξειδίκευση πίστωσης για την αντιµετώπιση δαπανών της δράσης « Μαζεύουµε τρόφιµα … Μοιράζουµε αγάπη» 
του ∆ήµου Εορδαίας. 

Κατά πλειοψηφία  

272/2020 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: Αποδοχή δωρεάς –χορηγίας από την Τράπεζα Πειραιώς 272/2020 οµόφωνα  
273/2020 

 Καθορισµός τελών καθαριότητας και φωτισµού έτους 2021 
Οµόφωνα  
Παρών 2 

274/2020 Τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020.   οµόφωνα 
275/2020 Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών του συνοπτικού 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια αλατιού χειµερινής περιόδου 2020-2021». Ορισµός προσωρινού αναδόχου.                       
 οµόφωνα 

276/2020 Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας της φανερής , προφορικής – µειοδοτικής δηµοπρασίας 
µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας  του 
∆ήµου Εορδαίας. 

οµόφωνα 

277/2020 Κατάρτιση των όρων φανερής , προφορικής,  πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ∆ηµοτικού 
Αναψυκτηρίου στο πάρκο Μελανοφρύδη.  

οµόφωνα 
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278/2020 
Έγκριση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ΚΟΙΠΠΑΠ 

Οµόφωνα 
Λευκό 1 / παρόν 2 

279/2020 Έγκριση του Ολοκληρωµένου  Πλαισίου  ∆ράσης οικονοµικού έτους 2021 του Ν.Π.∆.∆. µε την  επωνυµία 
ΚΟΙΠΠΑΠ 

Οµόφωνα 
Λευκό 1 / παρόν 2 

280/2020 Έγκριση ή µη υποβολής πρότασης στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (ΕΑΠ) 2012-2016 του έργου: « 
Υποστήριξη ωρίµανσης έργων ανάπτυξης του ∆ήµου Εορδαίας ( έτος 2021) προϋπολογισµού 103.169,96 ευρώ µε 
ΦΠΑ. 

οµόφωνα 

281/2020 Έγκριση ή µη εγκατάστασης τηλεφωνικής γραµµής στο Γραφείο  Καθαριότητας στο χώρο του 
Πολυκεντρου. 

 οµόφωνα 

282/2020 Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση των όρων διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια ενός (1) αναρροφητικού 
σαρώθρου χωρητικότητας 2κµ», αριθµ µελ 20/2020, προϋπολογισµού 150.000,00 ευρώ και  χρηµατοδότηση 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ.  

 οµόφωνα 

283/2020  Έγκριση ή µη της παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου 
δηµοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαίδας» 

οµόφωνα 

284/2020 
Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων – Ισολογισµού οικονοµικού έτους 2019 της ΚΕ∆Ε. 

Οµόφωνα  
Παρών 2 

285/2020 Λήψη απόφασης για την αποδοχή της δωρεάς από την εταιρεία µε την επωνυµία: « Αφοι Χρηστίδη ΑΕΕ – 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ», προς ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών οµάδων του ∆ήµου Εορδαίας. 

οµόφωνα 

286/2020 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ : Έγκριση πρακτικού  διενέργειας και αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών  του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Μέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου 
Εορδαίας » - Ορισµός προσωρινών αναδόχων. 

286-2020 οµόφωνα  

287/2020 
Σύνταξη προϋπολογισµού του ∆ήµου Εορδαίας  για το οικονοµικό έτος 2021. 

Οµόφωνα 
Λευκό 1 / παρόν 2 

288/2020 Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) του ∆ήµου Εορδαίας και    
του Ν.Π.∆.∆. , για το έτος 2021. 

Οµόφωνα 
Λευκό 1 / παρόν 2 

289/2020 Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΥΠΕΣ , τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020.  οµόφωνα 
290/2020 Απαλλαγή υπολόγων παγίας προκαταβολής έτους 2020.  οµόφωνα 
291/2020 Έγκριση πρακτικού  διενέργειας και αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών  του συνοπτικού διαγωνισµού για 

την προµήθεια «Εξοπλισµός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού » - Ορισµός προσωρινών αναδόχων. 
 οµόφωνα 

292/2020 Έγκριση πρακτικού  διενέργειας και αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών  του συνοπτικού διαγωνισµού για 
την προµήθεια «Εξοπλισµού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου » - µαταίωση ή µη της διαδικασίας. 

 οµόφωνα 

293/2020 Έγκριση ή µη της 11ης παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών του έργου: « Ανακατασκευή περίφραξης 
κοιµητηρίων Τ.Κ. ∆ροσερού»   

 οµόφωνα 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Σύµφωνα µε τα 
σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά, το µέλος Στ.Μπίγγας στο σχετικο e-mail  αναφέρει ότι ψηφίζει 
προκειµένου να λάβει γνώση το ∆.Σ , όσον αφορά τις αποφάσεις όπως έχει τοποθετηθεί στις συνεδριάσεις.   

 
Αριθµ. Απόφ. 250/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Συντάσσει και υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την «Έκθεση Πεπραγµένων Β’ Εξαµήνου οικονοµικού 
έτους 2020», όπως αναλυτικά παρατίθεται στο εισαγωγικό µέρος της παρούσας απόφασης.  
   
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  250/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Σεβαστού Ζαφειρούλα    

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Στέφανος Μπιγγας 

       5. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 

 

ΑΔΑ: ΩΣΜΟΩΡ6-Χ7Ζ


