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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 251/2021 
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 Α’ Εξαµήνου οικονοµικού έτους 2021 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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. Σπόντης ∆ηµήτριος 

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 συγκεκριµένα: 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 

Κατά το Α’ εξάµηνο 2021 διενεργήθηκαν 22 συνεδριάσεις εκ των οποίων 8 κατεπείγουσες  και εληφθησαν 
187 αποφάσεις , πιο συγκεκριµένα: 

α/α συνεδρίασης Σύνολο θεµατων (τακτικά & έκτακτα) α/α αποφασεων 

1η 9  (9 τακτικά) Από 1/2021 έως 9/2021 

2η κατεπείγουσα 1  (1 τακτικό) Από 10/2021 έως 10/2021 

3η κατεπείγουσα 1 (1 τακτικά) Από 11/2021 έως 11/2021 

4η  17  (16 τακτικά & 1 έκτακτο) Από 12/2021 έως 28/2021 
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5η  6   (6 τακτικά) Από 29/2021 έως 34/2021 

6η κατεπείγουσα 1 (1 τακτικό) Από 35/2021 έως 35/2021 

7η 12  (11 τακτικά & 1 έκτακτο) Από 36/2021 έως 48/2021 

8η 11  (7 τακτικά & 4 έκτακτα) Από 49/2021 έως 59/2021 

9η κατεπείγουσα 1  (1 τακτικό) Από 60/2021 έως 60/2021 

10η 10 (6 τακτικά & 4 έκτακτα) Από 61/2021 έως 70/2021 

11η 7 (4 τακτικά & 3 έκτακτα) Από 71/2021 έως 77/2021 

12η κατεπείγουσα 3 (3 τακτικά ) Από 78/2021 έως 80/2021 

13η  12 (11 τακτικά & 1 έκτακτο) Από 81/2021 έως 92/2021 

14η κατεπείγουσα 1  (1 τακτικό ) Από 93/2021 έως 93/2021 

15η 16  (14 τακτικά & 2 έκτακτα) Από 94/2021 έως 109/2021 

16η 14  (14 τακτικά) Από 110/2021 έως 123/2021 

17η κατεπείγουσα 5 (5 τακτικά) Από 124/2021 έως 128/2021 

18η 23 (17 τακτικά & 6 έκτακτα) Από 129/2021 έως 151/2021 

19η 15  (13 τακτικά & 2 έκτακτα) Από 152/2021 έως 167/2021 

20η κατεπείγουσα 1  (1 τακτικό ) Από 168/2021 έως 168/2021 

  21η 1  (1 τακτικό )        Από 169/2021 έως 169/2021 

22η 13 (13 τακτικά)       Από 170/2021 έως 187/2021 

 
Στις ανωτέρω συνεδριάσεις συµµετείχαν : 
 Τακτικά Μέλη: Παναγιώτης Ν. Πλακεντας , Πρόεδρος (0) , ∆ηµήτριος Ορφανιδης , Αντιπρόεδρος (22), 
Ζαφειρούλα Σεβαστού (22), Κυριάκος Αντωνιαδης (21), ∆ηµήτριος Καρακασίδης (15), Τερζοπούλου 
Αθηνά (9), Στέφανος Μπίγγας (16),  Ευστάθιος Κοκκινίδης (19), ∆ηµήτριος Σπόντης (17) 
Αναπληρωµατικά Μέλη: ∆ηµήτριος Τσεχελίδης (3) , Κων/νος Μίχος (1), Στέφανος Κωτσίδης (0), 
Παπαχρήστου Αναστάσιος (1) 
Αναλυτικότερα τα θέµατα που συζητήθηκαν και οι ληφθείσες αποφάσεις στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 
της Οικονοµικής Επιτροπής είναι:  
 
A/A 
απoφασης 

Θέµα  Παρατηρήσεις  

1/2021 Λήψη απόφασης σχετικά µε την υποβολή µηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου  οµόφωνα  

2/2021  Έγκριση ή µη της παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Α’ φάση και 
συνδετήρια οδός Νέου Οικισµού Κοµάνου» του ∆ήµου Εορδαίας, αρ. µελ. 27/2005. 

 οµόφωνα 

3/2021 

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

 οµόφωνα 

4/2021 Έγκριση ή µη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 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. 

 οµόφωνα 

5/2021 Έγκριση της υπ’αριθµ 10/2018 µελ. της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , της 2/2018 µελ της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Καθαριότητας και των τευχών δράσεων της δηµοσιότητας , µε τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση χρηµατοδότησης της 
πράξης µε τίτλο: «∆ράσεις  βιοαποβλητων ∆ήµου Εορδαίας» µε κωδ ΟΠΣ 5030897  στο Ε.Π. « Υποδοµές µεταφορών, 
περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020». 

 οµόφωνα 

6/2021 Έγκριση ή µη του πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
αλατιού χειµερινής περιόδου 2020-2021». 

 οµόφωνα 

7/2021 
Έγκριση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Εορδαίας  µε   την επωνυµία 
ΚΕ∆Ε. 

Οµόφωνα 
λευκό 1 
παρων 2  

8/2021 Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας της φανερής , προφορικής – πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση  
ακινήτου 60τµ και περιβάλλοντα χώρου 200 τµ , που βρίσκεται στο Πάρκο Μελανοφρύδη  του ∆ήµου Εορδαίας. 

οµόφωνα 

9/2021  Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.  οµόφωνα 

10/2021 Λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηµα απόσυρσης υποβληθείσας προσφοράς µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: 
«Εσωτερικό  δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κοµάνου» 

οµόφωνα 

11/2021 Λήψη απόφασης σχετικά µε την µετάθεση της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας,  µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, για το έργο: «Εσωτερικό  δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κοµάνου»  

οµόφωνα 

12/2021 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: Παράταση συµβατικού χρόνου παράδοσης της προµήθειας «Μηχανηµάτων έργου ( Ένας 
Φορτωτής-Εκσκαφέας) για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας». 

 οµόφωνα 

13/2021 Έγκριση ή µη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 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. 

 οµόφωνα 
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14/2021 Έγκριση ή µη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 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.  

 οµόφωνα 

15/2021 ∆ιενέργεια κλήρωσης και έγκριση αποτελέσµατος αυτής για τον ορισµό προσωρινού αναδόχου για το έργο: 
«Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας», αριθµ µελ. 9/2020 , προϋπολογισµού 62.450,00 
ευρώ, χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ.   

 οµόφωνα 

16/2021 Έγκριση ή µη του 1ου ΑΠΕ  & 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου : « Συντήρηση κτιριακού συγκροτήµατος 1ου Γυµνασίου Πτολεµαιδας» 
, αριθµ µελ 1/2019. 

οµόφωνα 

17/2021 Έγκριση ή µη 3ου ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου δηµοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαιδας» , 
αριθµ µελ 11/2013. 

 οµόφωνα 

18/2021 Έγκριση εκ νέου του Ισολογισµού – Απολογισµού χρήσεως 2019 του κληροδοτήµατος ∆ηµ Γ. Τσιρου.  οµόφωνα 

19/2021 
 
 
 

Λήψη απόφασης σχετικά µε αιτήµατα εξωδικαστικού συµβιβασµού. 
οµόφωνα 
 

20/2021 Λήψη απόφασης σχετικά µε αιτήµατα εξωδικαστικού συµβιβασµού. 
 

οµόφωνα 

21/2021 Λήψη απόφασης σχετικά µε αιτήµατα εξωδικαστικού συµβιβασµού. 
 

οµόφωνα αναβολή 
συζήτησης 

22/2021 Έγκριση ή µη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακυρώσεις του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια « Μέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας» . Κατακύρωση προµήθειας. 
 

οµόφωνα 

23/2021 Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών και 
προµηθειών, κατ’εφαρµογη του ν 4412/2016, για το έτος 2021. 
 

οµόφωνα 

24/2021 Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών και προµηθειών, κατ’εφαρµογη του ν 4412/2016, για το έτος 2021. 

 οµόφωνα 

25/2021 Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας των ηλεκτρονικών κληρώσεων στο ΚΗΣΚ για το έτος 2021.  οµόφωνα 

26/2021 Τροποποίηση προϋπολογισµού οικ. έτους 2021.  οµόφωνα 

27/2021 
Εκτέλεση προϋπολογισµού ∆’ Τριµήνου έτους 2020. 

οµόφωνα  
λευκό (1) παρών (1) 

28/2021 Εξειδίκευση πίστωσης οµόφωνα 

29-2021  Έγκριση των πρακτικών α) διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών  και β) 
αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την « Προµήθεια τροφίµων του 
ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΠΑΠ για τα έτη 2020-2021» , ορισµός προσωρινών αναδόχων. 

 οµόφωνα  
 
 

30/2021 
Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού 
γυµναστηρίου Πτολεµαϊδας ( ΕΑΚ) και των βοηθητικών χώρων». 

 οµόφωνα  
 
 

31/2021 Έγκριση ή µη σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας , Πανεπιστηµίου ∆υτ Μακεδονίας και 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την εκπόνηση του Σχεδίου  ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
και το Κλίµα ( Σ∆ΑΕΚ) ∆ήµου Εορδαίας και ορισµός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής. 

κατά πλειοψηφία 
 

32/2021 Έγκριση ή µη σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας και της Ανώνυµης Εταιρίας 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆υτ. Μακεδονίας ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε.)  για την εκπόνηση του Σχεδίου  ∆ράσης για την Κυκλική 
Οικονοµία ( Σ∆ΚΟ) του ∆ήµου Εορδαίας  και ορισµός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής. 
 

κατά πλειοψηφία  
λευκό 1 

33/2021 Έγκριση ή µη σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας και της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε µε θέµα : 
«Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράµµατος Κυκλικής ∆ιαχείρισης Αστικών Υγρών Αποβλήτων στις Π.Ε Κοζάνης και 
Φλώρινας» και ορισµός  εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής. 

οµόφωνα 

34/2021 Λήψη απόφασης σχετικά µε τα µέτρα στήριξης για  τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο Εορδαίας και 
πλήγηκαν από τον COVID 19. 

 οµόφωνα 

35/2021 Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση κατά την εκδίκαση της από 14-3-2019 και µε αρ κατ 1034/26-3-2019 αίτηση 
ακυρώσεως του ∆ήµου Εορδαίας κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, στην δικάσιµο αυτής,  ενώπιων του Συµβουλίου της 
Επικρατείας.  

Κατά πλειοψηφία 

36/2021 Εκτός ηµερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης σχετικά µε την µετάθεση της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των προσφορών 
της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας,  µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, για το έργο: «Εσωτερικό  δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 
Νέου Κοµάνου»  

 οµόφωνα 

37/2021 α) Αποδοχή της πράξης ένταξης του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα « ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
της Χ και της 1ης , 2ης,3ης και 4ης : «Κατασκευή, επισκευή, συντήρησης και εξοπλισµός εγκαταστάσεων καταφυγίων 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς Πτολεµαίδας» µε τίτλο πράξης: «Κατασκευή και εξοπλισµός εγκαταστάσεων καταφυγίου 
αδέσποτων ζωων και συντροφιάς του ∆ήµου Εορδαίας» και   β) αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021. 
 

 οµόφωνα 

38/2021 Αποδοχή της µε αρ 201/.6/2020 απόφασης του ∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου : Ένταξη προτάσεων στον άξονα 
προτεραιότητας 2 « Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων (ΣΦΗΟ)» του χρηµατοδοτικού προγράµµατος « ∆ράσεις 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020» µε την οποία εντάχτηκε ο ∆ηµος Εορδαίας ως προσωρινός δικαιούχος µε το ποσό 
των 49.600,00 ευρώ. 

οµόφωνα  
λευκό 1 

39/2021 Αποδοχή απόφασης Ο.Ε. Π.∆.Μ. ,περί έγκρισης ένταξης νέων έργων του ∆ήµου Εορδαίας στο 4ο Αναπτυξιακό 
Πρόγραµµα ( ΕΑΠ) ∆υτ. Μακεδονίας 

οµόφωνα 

40/2021 Αποδοχή όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο: « Προµήθεια δύο συστηµάτων βυθιζόµενων κάδων 
διαβαθµισµένης συµπίεσης και δύο βυθιζόµενων συστηµάτων αποθήκευσης απορριµµάτων µε κάδους συµβατούς µε 
κοινά απορριµµατοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων ∆ήµου Εορδαίας». 

οµόφωνα 

41/2021 Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του  έργου: « Συντήρηση στέγης 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Πτολεµαίδας». 

οµόφωνα 

42/2021 Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του  έργου: « Ανακατασκευή στέγης στο γυµναστήριο και τοποθέτηση 
προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυµνάσιο Πτολεµαίδας»  

οµόφωνα 

43/2021 Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής & οριστικής  παραλαβής του  έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 
Τ.Κ. Μεσοβουνου ∆ήµου Εορδαίας». 

οµόφωνα 
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44/2021 Έγκριση ή µη της 1/2021 Α∆Σ του ΚΟΙΠΠΑΠ  Ν.Π.∆.∆. « 1η Υποχρεωτική αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ έτους 
2021»  

κατά πλειοψηφία 
παρών 1 

45/2021 
 

∆ιαγραφή οφειλών. 
οµόφωνα  
 

46/2021 ∆ιαγραφή οφειλών. οµόφωνα 

47/2021 Σύσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής οικ.  έτους 2021 οµόφωνα 

48/2021 Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακηρύξεις για την διενέργεια διεθνούς 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια υγρών καύσιµων ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών 
του Προσώπων για ένα έτος», συνολικού προϋπολογισµού 373.460,72 ευρώ.  

 οµόφωνα 

49/2021 Εκτός ηµερήσιας διάταξης Έγκριση ή µη πρόσληψης προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών δίµηνης διάρκειας, για την υπηρεσία του ∆ηµοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων. 

 οµόφωνα 

50/2021 Εκτός ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση ΑΠΕ για το  έργο : « Προσαρµογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικού σταθµού 
Νοσοκοµείου». 

 οµόφωνα 

51/2021 Εκτός ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση ή µη 2ης  παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το  έργο : « 
Προσαρµογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικού σταθµού Νοσοκοµείου». 

 οµόφωνα 

52/2021 Εκτός ηµερήσιας διάταξης: : Έγκριση ή µη της 3-2021 Α∆Σ της ΚΕ∆Ε περί 1ης τροποποίησης του προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2021. 

οµόφωνα 

53/2021 Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: « Ανάπλαση κεντρικών οδών Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου & 
Σπηλιάς», Β’ φάση. 

οµόφωνα 

54/2021 

Έγκριση ή µη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: « Συντήρηση 12ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Πτολεµαϊδας» 

 οµόφωνα 

55/2021 
Υποχρεωτική αναµόρφωση προϋπολογισµού & αναθεώρηση πινάκων Ο.Π.∆.  οικ. έτους 2021 

οµοφωνα 
 παρών 2 
  λευκό  1 

56/2021 Τροποποίηση προϋπολογισµού οικ. έτους 2021   οµόφωνα 

57/2021 Έγκριση ή µη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια : 
« Εξοπλισµός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού». Ορισµός αναδόχων. 

 οµόφωνα  

58/2021 Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, 
ηλεκτρονικού  διαγωνισµού σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την προµήθεια µε τίτλο: «Συντήρηση – επισκευή 
οχηµάτων & µηχανηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας & προµήθεια ανταλλακτικών για ενα έτος» , αριθµ. µελ. 10/2021, 
συνολικού προϋπολογισµού 511.500,00 ευρώ.   

οµόφωνα  

59/2021 Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης διενέργειας  ανοικτού, 
ηλεκτρονικού  διαγωνισµού σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια κάδων 
απορριµµάτων» , αριθµ. µελ. 1/2021, συνολικού προϋπολογισµού 74.399,75 ευρώ.   

οµόφωνα 

60/2021 Λήψη απόφασης σχετικά µε την µετάθεση της ηµεροµηνίας υποβολής & αποσφράγισης των προσφορών των εν εξελίξει 
συνοπτικών διαγωνισµών για προµήθειες του ∆ήµου Εορδαίας 

 οµόφωνα 

61/2021 EKTOΣ: Εξειδίκευση πιστώσεων για δαπάνες εορτασµού 25ης Μαρτίου οµόφωνα  

62/2021 EKTOΣ:  Λήψη απόφασης σχετικά µε τον ορισµο της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας,  µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, για το έργο: «Εσωτερικό  δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου 
Κοµάνου» 

οµόφωνα 

63/2021 EKTOΣ: Έγκριση ή µη του πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, 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 αναδόχου. 
 

οµόφωνα 

64/2021 EKTOΣ: Αποδοχή δωρεάς από το S/M Μασουτης – τρόπος διάθεσης των προϊόντων.    οµόφωνα 

65/2021  Έγκριση ή µη του σχεδίου πολυετούς προγραµµατισµού προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2022-2025, για το ∆ήµο 
Εορδαίας.   

οµόφωνα 

66/2021 

Τροποποίηση προϋπολογισµού οικ. έτους 2021. 
οµόφωνα 

67/2021 Έγκριση ή µη του πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, 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 αναδόχου. 
 

 οµόφωνα 

68/2021 Έγκριση ή µη νέου ΣΧΕ∆ΙΟΥ  προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας , Πανεπιστηµίου ∆υτ 
Μακεδονίας και Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης   για την εκπόνηση του Σχεδίου  ∆ράσης για την 
Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα ( Σ∆ΑΕΚ) ∆ήµου Εορδαίας και ορισµός τριών (3) εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης αυτής. 

 οµόφωνα 

69/2021 Εξειδίκευση πιστώσεων στο πλαίσιο εθελοντικού προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων οµόφωνα 

70/2021 Έγκριση ή µη της 11/2021 Α∆Σ του ΚΟΙΠΠΑΠ « Τροποποίηση εν µέρει της 1/2021 Α∆Σ περί υποχρεωτικής 
αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021». 

οµόφωνα 
παρων 1 

71/2021 Α. ΕΚΤΟΣ:  Έγκριση ή µη του 2ου πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 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  αναδόχου. 

 οµόφωνα  

72/2021 Β. ΕΚΤΟΣ: Αποδοχή των όρων συµµετοχής στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην 
πρόσκληση ΑΤ05 µε τίτλο πρόσκλησης: « Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» , στον Άξονα Προτεραιότητας : 
« Ποιότητα ζωής και εύρυθµη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισµών» µε τίτλο πρότασης του ∆ήµου : 
« Αγροτική Οδοποιία ∆ήµου Εορδαίας» 

 οµόφωνα 

73/2021 Γ. ΕΚΤΟΣ: Συγκρότηση  Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση πεζοδροµίων ∆ήµου 
Εορδαίας»  

οµόφωνα 

74/2021 Προγραµµατισµός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθµού και στα Ν.Π.Ι.∆ αυτών  οµόφωνα 

75/2021 

Σύσταση επιτροπών διερεύνησης τιµών στο πλαίσιο των προσκλήσεων του προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 
οµόφωνα  

76/2021  Εξειδίκευση πιστώσεων για τις ανάγκες δηµόσιων σχέσεων του Γραφείου ∆ηµάρχου.  οµόφωνα 
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77/2021 Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής παραλαβής έργων οµόφωνα 

78/2021 Αποδοχή απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής Π∆Μ, περί έγκρισης ένταξης νέων έργων του ∆ήµου Εορδαίας, στο 4ο 
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) ∆υτικής Μακεδονίας. 

οµόφωνα  

79/2021  α) Έγκριση των µελετών µε αριθµ. :22/2021 µε τίτλο : « Γωνιές ανακύκλωσης και προµήθεια εξοπλισµού διακριτής 
συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας » και 23/2021 µε τίτλο : « ∆ράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας 
του προγράµµατος διαχείρισης Γωνιών Ανακύκλωσης και διακριτής συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας », 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  
β) αποδοχή των όρων συµµετοχής στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην 
πρόσκληση ΑΤΟ4, στον Άξονα Προτεραιότητας : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» µε τίτλο : « Γωνιές ανακύκλωσης και προµήθεια 
εξοπλισµού διακριτής συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας» γ) έγκριση της υπ’αριθµ.: 1/2021 µελέτης του 
Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σχετικά µε την παροχή υπηρεσίας : 
«Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 : «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθµοί Μεταφόρτωσης 
Απορριµµάτων» 

οµόφωνα 
λευκό 1 

80/2021 

α) Έγκριση των µελετών µε αριθµ. :24/2021 µε τίτλο : «Υποδοµές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήµατα-Σταθµοί 
Φόρτισης του ∆ήµου Εορδαίας» της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής β) αποδοχή των όρων συµµετοχής στο 
πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου 
Εορδαίας στο πρόγραµµα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤ12 µε τίτλο: «∆ράσεις 
Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» , στον Άξονα Προτεραιότητας : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» µε τίτλο : «Υποδοµές Ηλεκτροκίνησης-
Ηλεκτρικά Οχήµατα-Σταθµοί Φόρτισης του ∆ήµου Εορδαίας» και γ) έγκριση της υπ’αριθµ. 2/2021 µελέτης του 
Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής µε τίτλο : « Παροχή υπηρεσίας συµβούλου 
για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου στην Πρόσκληση ΑΤ 12 µε 
τίτλο  «Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης 
στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 µε τίτλο « ∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους. 

οµόφωνα 
λευκό 1 

81/2021 ΕΚΤΟΣ : Έγκριση µετακίνησης   οµόφωνα 

82/2021  Εξέταση της αίτησης θεραπείας του Νανα Αθανάσιου κατά της υπ’ αριθµ 93/2020 ΑΟΕ.  οµόφωνα 

83/2021 

Εξέταση  αίτησης για αποκατάστασης ζηµίας οχήµατος 
 οµόφωνα 

84/2021 Κατάρτιση των όρων διακήρυξης  της φανερής , προφορικής – πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση  έκτασης 
του υπ’ αριθµ. 5 τεµ Τ.Κ. Ερµακιάς, για την ίδρυση σταβλικών εγκαταστάσεων µε την κατασκευή πρόχειρων 
καταλυµάτων. 

 οµόφωνα 

85/2021 Έγκριση ή µη του 1ου πρακτικού διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου. 

οµόφωνα 

86/2021 Έγκριση ή µη του 1ου πρακτικού -αποσφράγισης δικαιολογητικών και οικονοµικών προσφορών του επαναληπτικού 
διαγωνισµού προµήθειας «Εξοπλισµός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού ∆ήµου Εορδαίας». 

οµόφωνα 

87/2021 Τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2021 οµόφωνα 

88/2021 Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για την αντιµετώπιση δαπανών του κληροδοτήµατος ∆. Γ. Τσιρου. οµόφωνα 

89/2021 
Έγκριση ή µη του ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης 2021 και ορισµός Επιτροπής Παρακολούθησης της ΚΕ∆Ε. 

οµόφωνα 
λευκό 1 

90/2021 Έγκριση ή µη της 2ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2021 της ΚΕ∆Ε.  οµόφωνα 

91/2021 Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.  οµόφωνα 

92/2021 Έγκριση ή µη του Πρακτικού 1/09-03-2021 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Προγραµµατικής 
Σύµβασης µε τίτλο: Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράµµατος Κυκλικής ∆ιαχείρισης Αστικών Υγρών Αποβλήτων στις Π.Ε. 
Κοζάνης και Φλώρινας. 
 

 οµόφωνα 

93/2021 Έγκριση προσλήψεων εργατών καθαριότητας συνοδών απορριµµατοφόρου δίµηνης διάρκειας µηνών Απριλίου-Μαΐου- 
Ιουνίου 2021 για τις ανάγκες  του τµήµατος  καθαριότητας & ανακύκλωσης λόγω covid 19 

οµόφωνα 

94/2021 ΕΚΤΟΣ: Αποδοχή της  δωρεάς σε τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης από την εταιρεία µε την επωνυµία «SOLERGON 
ΑΕ», στo Τοπικό ∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΟΡ∆ΑΙΑ ΕΜΕΙΣ» 

 οµόφωνα 

95/2021 ΕΚΤΟΣ: Εξέταση της ένστασης της εταιρείας Κ.& Ο. ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η Ο.Ε. κατά της υπ’αριθµ 86-2021 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. Εορδαίας, για την ανάδειξη προσωρινού µειοδότη της προµήθειας: «Εξοπλισµός κτιρίου 
Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού ∆. Εορδαίας» . 

 οµόφωνα 

96/2021 Έγκριση ή µη της 12ης παράτασης προθεσµίας εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιµητηρίων Τ.Κ. 
∆ροσερού»  

 οµόφωνα 

97/2021  Τροπ-ση της 77/2021 ΑΟΕ ως προς την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.     οµόφωνα 

98/2021 Έγκριση ή µη της 60/2021 Α∆Σ της ∆ΕΥΑΕ µε θεµα: « Τροποποίηση της υπ’αριθµ 388/2016 Α∆Σ, περί καθορισµού 
τιµολογίων Ύδρευσης – Αποχέτευσης των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγ. Παρασκευής, Βερµίου, Μουρικίου  & Κοινότητας 
Βλάστης στις οποίες επεκτάθηκαν τα διοικητικά όρια της ∆ΕΥΑ ( φεκ 103/20-1-2015 τ.Β)» 

 οµόφωνα 

99/2021 Αποδοχή επιχορήγησης του ∆ήµου Εορδαίας για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους- Τροποποίηση 
του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021.    

 οµόφωνα 

100/2021 
Εκτέλεση προϋπολογισµού Α’ Τριµήνου έτους 2021 

Οµόφωνα 
 λευκο 1  

101/2021 Έγκριση ή µη εξειδίκευσης πιστώσεων για την αντιµετώπιση δαπανών του ∆ήµου Εορδαίας. κατά πλειοψηφία  

102/2021 Έγκριση ή µη τροποποίησης «ήσσονος αξίας» της αρχικής σύµβασης µε αριθµ. πρωτ. 6032/10-3-2020 µε τίτλο: « 
Ετήσια προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας, Οµάδα Α –καύσιµα» 

οµόφωνα 

103/2021 Έγκριση ή µη παράτασης συµβατικού χρόνου παράδοσης της προµήθειας: « Μέσων ατοµικής προστασίας για τους 
υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας», σχετ. η υπ’αριθµ 3228/19-2-2021 σύµβαση 

οµόφωνα 

104/2021 Έγκριση ή µη του 1ου πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ ,για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια υγρών καύσιµων ∆ήµου Εορδαίας και των 
Νοµικών του Προσώπων για ένα έτος», συνολικού προϋπολογισµού 373.460,72 ευρώ 

οµόφωνα 

105/2021 Σύσταση Επιτροπής διερεύνησης τιµών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 του προγράµµατος Αντώνης Τρίτσης.    οµόφωνα 

106/2021 Έγκριση πρακτικών διενέργειας και αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών του συνοπτικού επαναληπτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια : « Εξοπλισµού στο Πολιτιστικό Κέντρο Καρυοχωρίου ∆ήµου Εορδαίας» - Ορισµός 
προσωρινών αναδόχων.   

 οµόφωνα 

ΑΔΑ: ΨΑ4ΑΩΡ6-Ν9Χ
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107/2021 Έγκριση ή µη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 
την ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
(ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021».»,ορισµος αναδόχων για τις οµάδες 1,2,8 & 9. 

 οµόφωνα 

108/2021 Έγκριση πρακτικών  α)διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών   και β) αποσφράγισης 
οικονοµικών προσφορών   του  ανοικτού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ  ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021». Ορισµός προσωρινών αναδόχων για τις οµάδες 3, 4,5,6 &7.  

 οµόφωνα 

109/2021 Έγκριση προσλήψεων εργατών δίµηνης διάρκειας  για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών υπηρεσιών του 
∆ήµου Εορδαίας.  

 οµόφωνα 

110/2021 Έγκριση ή µη, των όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών της προµήθειας του Υποέργου 1ο µε τίτλο: «Προµήθεια 
οχηµάτων συλλογής βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας » της πράξης µε τίτλο :«∆ράσεις βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας» 
µε Κωδικό ΟΠΣ ΜΙS : 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020. 

 οµόφωνα 

111/2021  Έγκριση ή µη όρων διακήρυξης του έργου µε τίτλο : «Προµήθεια δύο συστηµάτων βυθιζόµενων κάδων              
διαβαθµισµένης συµπίεσης και δύο βυθιζόµενων συστηµάτων αποθήκευσης απορριµµάτων µε κάδους συµβατούς µε 
κοινά απορριµµατοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθµιση Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήµου Εορδαίας» που έχει ενταχθεί στο 
Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου « ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα 
Προτεραιότητας 1 :«Αστική Αναζωογόνηση. 

οµόφωνα  

112/2021 Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2021 για την επιχορήγηση από το πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»  του 
Υπουργείου Εσωτερικών   

 οµόφωνα 

113/2021 Έγκριση ή µη των όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών της προµήθειας των Υποέργων 2ο και 4ο µε τίτλο: 
«Προµήθεια κάδων για την εφαρµογή προγραµµάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας» 
της πράξης µε τίτλο: «∆ράσεις βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας» µε κωδικό ΟΠΣ MIS: 50308797 ΣΤΟ Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 
 

 οµόφωνα 

114/2021 Έγκριση ή µη του 1ου Πρακτικού διενέργειας - αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών της ανοικτής  
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου 
Κοµάνου», αριθµ µελ. 12/2020 , προϋπολογισµού 2.123.000,00 ευρώ, χρηµατοδότηση Π∆Ε. 

 οµόφωνα 

115/2021 Έγκριση ή µη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου: 
«Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας µονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολεµαΐδας» . 

 οµόφωνα 

116/2021 Έγκριση ή µη σύναψης νέας προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας και της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε µε θέµα : 
«Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράµµατος Κυκλικής ∆ιαχείρισης Αστικών Υγρών Αποβλήτων στις Π.Ε Κοζάνης και 
Φλώρινας» και ορισµός  εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής. 
 

 οµόφωνα 

117/2021 Έγκριση ή µη του 2ου Πρακτικού διενέργειας-αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού: «Προµήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κµ». 

οµόφωνα 

118/2021 
Έγκριση ή µη του απολογισµού, του οικονοµικού έτους 2020 του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΠΑΠ ∆ήµου Εορδαίας 

οµόφωνα  
παρων 1 

119/2021 Έγκριση  µετακίνησης ∆ηµάρχου και Αντιδηµάρχου- εξειδίκευση πίστωσης.   οµόφωνα 

120/2021 Εξειδίκευση πίστωσης.  οµόφωνα 

121/2021 Έγκριση και ψήφιση πίστωσης  από τον Κ.Α. του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 του  κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. 
Τσίρου. 

 οµόφωνα 

122/2021 Λήψη απόφασης σχετικής µε την υλοτοµία στην Τ.Κ. Αναρράχης έτους 2021.  οµόφωνα 

123/2021 Λήψη απόφασης σχετικής µε την υλοτοµία στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου έτους 2021.  οµόφωνα 

124/2021 Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Συντήρηση στέγης Πολιτιστικού Κέντρου 
Μεσοβουνου του ∆ήµου Εορδαίας», αριθµ µελ. 16/2020 , προϋπολογισµού 21.900 ευρώ, χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ, 
συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 οµόφωνα 

125/2021 Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου 
στο 3ο ΓΕΛ Πτολεµαΐδας», αριθµ µελ. 1/2021 , προϋπολογισµού 74.400 ευρώ, χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, 
συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 οµόφωνα 

126/2021 Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήµατος 2ου 
∆ηµοτικού Πτολεµαΐδας», αριθµ µελ. 6/2019, προϋπολογισµού 701.000 ευρώ, χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & 
ΣΑΤΑ, συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

 οµόφωνα 

127/2021 Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Έργα συντήρησης εσωτερικής οδοποιίας 
στην Κρυοβρυση », αριθµ µελ. 18/2018 , προϋπολογισµού 74.350 ευρώ, χρηµατοδότηση CLLD-LEADER του ΠΑΑ, 
συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 οµόφωνα 

128/2021 Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης 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, συγκρότηση 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 οµόφωνα 

129/2021 
 Εξειδίκευση πίστωσης  

οµόφωνα λευκό (1) 
 

130/2021 Εξειδίκευση πίστωσης οµόφωνα λευκό (1) 

131/2021 Έγκριση ή µη τροπ/σης εν µέρει των  όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών της προµήθειας των Υποέργων 2ο και 
4ο µε τίτλο: «Προµήθεια κάδων για την εφαρµογή προγραµµάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων ∆ήµου 
Εορδαίας» της πράξης µε τίτλο: «∆ράσεις βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας» µε κωδικό ΟΠΣ MIS: 50308797 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 
 

Οµόφωνα  

132/2021 Λήψη απόφασης περί παράτασης του συµβατικού χρόνου της σύµβασης σύστασης ειδικού δεσµευµένου λογαριασµού 
(ESCROW ACCOUNT),του προγράµµατος «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΣΒΑΚ» µε το οποίο χρηµατοδοτήθηκε ο 
∆ήµος Εορδαίας από το Πράσινου Ταµείο «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» 
 

Οµόφωνα  

ΑΔΑ: ΨΑ4ΑΩΡ6-Ν9Χ
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133/2021 Λήψη απόφασης για έγκριση ή µη πίστωσης για την αντιµετώπιση δαπάνης αποκατάσταση ζηµίας στο διαµέρισµα του 
Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου. Ορισµός αναδόχου. 

Οµόφωνα  

134/2021 Εγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Ανάπλαση κεντρικών οδών Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου και 
Σπηλιάς Β’ φάση». 

Οµόφωνα 

135/2021  Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων. Οµόφωνα 

136/2021 Έγκριση ή µη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Ασφαλτόστρωση αύλειου 
χώρου του 5ου και 7ου ∆ηµοτικού σχολείου Πτολεµαΐδας».  

 Οµόφωνα 

137/2021 «α) Έγκριση  της µελέτης µε αριθµ. : 6/2021 µε τίτλο : «Προµήθεια και τοποθέτηση αυτόµατων εξωτερικών απινιδωτών 
µετά παρελκόµενων του ∆ήµου Εορδαίας» του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής και β) αποδοχή των όρων συµµετοχής στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και 
ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤ10 µε τίτλο: «Συντήρηση δηµοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών µονάδων, 
προσβασιµότητα ΑµΕΑ» , στον Άξονα Προτεραιότητας : «Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός και Αθλητισµός» µε τίτλο : 
«Προµήθεια και τοποθέτηση αυτόµατων εξωτερικών απινιδωτών µετά παρελκόµενων του ∆ήµου Εορδαίας». 

Οµόφωνα 

138/2021 «α) Την τεκµηρίωση σκοπιµότητας εκπόνησης της µελέτης του έργου µε τίτλο : «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΟΥ «ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟΥ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ»  β) την έγκριση του Φακέλου Έργου µε τίτλο : «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΟΥ «ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟΥ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» γ) την Αποδοχή των όρων συµµετοχής του ∆ήµου Εορδαίας  στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση υποβολής πρότασης του ως άνω έργου στο 
πρόγραµµα και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤΟ9 µε τίτλο πρόσκλησης : «Ωρίµανση έργων και δράσεων για την 
υλοποίηση του Προγράµµατος» στον Άξονα Προτεραιότητας : « Πολιτική Προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας-Τεχνική 
Βοήθεια»  

 Οµόφωνα 

139/2021 «α) Έγκριση του Φακέλου Έργου µε τίτλο : « ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ TOY ΚΤΙΡΙΟΥ 157 ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΛΙΓΝΙΤΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆. ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» β) Αποδοχή των όρων συµµετοχής του ∆ήµου Εορδαίας  στο πρόγραµµα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση υποβολής πρότασης του 
ως άνω έργου στο πρόγραµµα και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤΟ14 µε τίτλο αυτής: «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» , 
στον Άξονα Προτεραιότητας: « Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός και Αθλητισµός » 

 Οµόφωνα 

140/2021 « α) Έγκριση των µελετών µε αριθµ. :4/2021 και 5/2021 µε τίτλο: « Ψηφιακός Μετασχηµατισµός ∆ήµου Εορδαίας»,  και 
«∆ράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας της  Πράξης: « Ψηφιακός Μετασχηµατισµός του ∆ήµου Εορδαίας», του 
Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής β) αποδοχή των όρων συµµετοχής στο 
πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου 
Εορδαίας στο πρόγραµµα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤΟ8, στον Άξονα Προτεραιότητας : 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» µε τίτλο πρόσκλησης : Smart cities, ευφυείς εφαρµογές, συστήµατα και πλατφόρµες για την 
ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισµό – τουρισµό και περιβάλλον, δράσεις 
και µέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δηµόσιας υγείας και του πληθυσµού από την εξάπλωση της 
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 

 Οµόφωνα 

141/2021 Έγκριση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού της 
προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια γάλακτος, για τους εργαζόµενους στο ∆ήµο Εορδαίας για τα έτη 2021-2022», πρ/σµου 
157.070,00€ . 

Οµόφωνα 

142/2021 Έγκριση ή µη της παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης της σύµβασης 23882/12-11-2020 (για την «Σίτιση 
των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεµαΐδας») αριθµ. διακ. 9679/25-5-2020.  

 Οµόφωνα 

143/2021 Άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθµ. 114/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.  Οµόφωνα 

144/2021 Άσκηση αγωγής για διόρθωση λανθασµένης αρχικής εγγραφής στο κτηµατολόγιο. Οµόφωνα 

145/2021 Έγκριση της 13/2021 Α∆Σ Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής « Απολογισµός οικονοµικού έτους 2020». Οµόφωνα 

146/2021 Έγκριση της 15/2021 Α∆Σ ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής « Απολογισµός οικονοµικού έτους 2020».  Οµόφωνα 

147/2021 Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας της φανερής-προφορικής επαναληπτικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την 
εκµίσθωση εκτάσεων του υπ’ αριθµ. 5 τεµ Τ.Κ. Ερµακιάς, για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων (πρόχειρων 
καταλυµάτων). 

 Οµόφωνα 

148/2021 Έγκριση προσλήψεων εργατών καθαριότητας συνοδών απορριµµατοφόρου Ι∆ΟΧ για τις ανάγκες του τµήµατος 
καθαριότητας & ανακύκλωσης, δίµηνης διάρκειας . 

Οµόφωνα 

149/2021 Λήψη απόφασης σχετικά µε την «Απευθείας ανάθεση Προµήθειας Καυσίµων λόγω κατεπείγοντος, µε διαπραγµάτευση 
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισµό των όρων της διαπραγµάτευσης, τον ορισµό τριµελούς 
Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης και την τροποποίηση προυπολογισµού έτους 2021 όπως αυτή αναφέρετε παραπάνω. 

 Οµόφωνα 

150/2021 Λήψη απόφασης σχετικά µε την αίτηση παράτασης του µισθωτηρίου συµβολαίου του ακίνητου του κληροδοτήµατος 
∆ηµητρίου Γ. Τσίρου 

Οµόφωνα 

151/2021 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ :. Έγκριση ή µη εξειδίκευσης πίστωσης για την αντιµετώπιση της δαπάνης  φιλοξενίας των 
διαιτητών του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήµατος τένις που θα διεξαχθει στην Πτολεµαΐδα από 12/6 έως 18/6/2021 

Οµόφωνα 

152/2021 
 
 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ : εισήγηση Λιακου 2 εξουσιοδοτήσεις Εξουσιοδότηση νοµικού για παράσταση ενώπιον του 
∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τµήµα ΣΤ΄ ουσίας τριµελές) προς υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου. 

οµόφωνα  

153/2021 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ Εξουσιοδότηση νοµικού για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τµήµα 
ΣΤ΄ ουσίας τριµελές) προς υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου. 

οµόφωνα 

154/2021 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαπραγµάτευσης για την σύναψη σύµβασης για την  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» µε την διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση , του άρθρου 32 παρ. γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης. 

οµόφωνα 

155/2021 Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Ανακατασκευή στέγης στο γυµναστήριο και τοποθέτηση 
προστατευτικών τεντών στο 1Ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας. ». 

οµόφωνα 

156/2021 Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων. οµόφωνα 

157/2021 Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήµατος 1ου 
Γυµνασίου Πτολεµαΐδας».  

οµόφωνα 

158/2021 Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων ∆ήµου 
Εορδαίας ». 

οµόφωνα 

159/2021 α) Τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης µε θέµα: « Κατάρτιση Σχεδίου ∆ράσης για την Κυκλική Οικονοµία του 
∆ήµου Εορδαίας» ως προς το χρονοδιάγραµµα της β) έγκριση του 2ου Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής 

οµόφωνα 
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Παρακολούθησης της σύµβασης και παραλαβή του 1ου Παραδοτέου.  

160/2021 Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 για την αντιµετώπιση της δαπάνης για την 
διοργάνωση εκδήλωσης. 

οµόφωνα 

161/2021 Έγκριση µετακίνησης δηµοτικού συµβούλου – εξειδίκευση πίστωσης.  οµόφωνα 

162/2021 Αναµόρφωση προϋπολογισµού  οικ. έτους 2021   οµόφωνα 

163/2021 Έγκριση ή µη εγκατάστασης νέας τηλεφωνικής γραµµής στην ∆/νση Περιβάλλοντος   οµόφωνα 

164/2021 Ορισµός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης 
του έργου : «Ολοκλήρωση Κτιριακών Υποδοµών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεµαΐδα». 

οµόφωνα 

165/2021 Έγκριση πρακτικών  α)διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών   και β) αποσφράγισης 
οικονοµικών προσφορών   του  ανοικτού    ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ». (ορισµός προσωρινών αναδόχων) 

οµόφωνα 

166/2021 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  του επαναληπτικού συνοπτικού  διαγωνισµού για την 
προµήθεια «Εξοπλισµός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ. Κ. Ανατολικού ∆ήµου Εορδαίας » - Κατακύρωση προµήθειας. 

οµόφωνα 

167/2021 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  του επαναληπτικού συνοπτικού  διαγωνισµού για την 
προµήθεια «Εξοπλισµού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου ∆ήµου Εορδαίας » - Κατακύρωση προµήθειας. 

οµόφωνα 

168/2021 Λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηµα απόσυρσης υποβληθείσας προσφοράς µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» 

 Οµόφωνα 

169/2021 Αποδοχή  δωρεάς της εταιρείας TAP AG, ύψους 455.000,00€,  µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό παιδικών χαρών στον 
∆ήµο Εορδαίας. Τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021.» 

 οµόφωνα 

170/2021  ΕΚΤΟΣ Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης 
καθίζησης εδαφόπλακας µονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο δηµοτικό σχολείο Πτολεµαΐδας», προϋπολογισµού 365.000,00€, αρ. µελ. 
15/2019.  

 οµόφωνα 

171/2021 ΕΚΤΟΣ Έγκριση ή µη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Έργου, για το έργο: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης Τ.Κ. Κοµνηνών ∆.Ε. Βερµίου ∆ήµου Εορδαίας», προυπολογισµού 89.000,00€, αρ. µελ. 6/2014. 

 οµόφωνα 

172/2021 ΕΚΤΟΣ Έγκριση ή µη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «Συντήρηση στέγης Πολιτιστικού 
Κέντρου Μεσοβούνου του ∆ήµου Εορδαίας» 

οµόφωνα 

173/2021 ΕΚΤΟΣ Έγκριση ή µη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «Εργασίες ασφαλτόστρωσης αύλειου 
χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεµαΐδας» . 

οµόφωνα 

174/2021 ΕΚΤΟΣ Έγκριση ή µη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήµατος 
2ου ∆ηµοτικού Πτολεµαΐδας» 

οµόφωνα 

175/2021 Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Εργασίες συντήρησης κτιρίου, βελτίωσης αύλειου χώρου 
και ανακατασκευή στέγης στο γυµναστήριο του Γυµνασίου Αναρράχης-Εµπορίου». 

οµόφωνα 

176/2021  Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Συντήρηση 4/θέσιου σχολείου Ασβεστόπετρας» οµόφωνα 

177/2021 

Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου 
νηπιαγωγείου Πτολεµαΐδας». 

οµόφωνα 

178/2021 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 ∆ήµο 
Εορδαίας». 

οµόφωνα 

179/2021 Έγκριση ή µη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια ενός (1) 
αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κµ».  
 

οµόφωνα 

180/2021 Έγκριση ή µη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προµήθειας (επαναληπτικού 
διαγωνισµού) µε τίτλο «Προµήθεια τροφίµων του Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του ∆ήµου Εορδαίας για τα έτη 2020-2021» για τις οµάδες 3,4,5,6, & 7  

οµόφωνα 

181/2021 
Έγκριση ή µη της 18/2021 Α∆Σ του ΝΠ∆∆ ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π περί « 2ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού 2021» 

Οµόφωνα 
Παρον 1 

182/2021 Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (4µηνης διάρκειας) για την 
αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας. 

οµόφωνα 

183/2021 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών δίµηνης διάρκειας . οµόφωνα 

184/2021 Τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2021. οµόφωνα 

185/2021 Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 . οµόφωνα 

186/2021 3η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2021 της ΚΕ∆Ε οµόφωνα 

187/2021 Σύσταση Επιτροπής διερεύνησης τιµών στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος « Υποδοµές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»  

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. 

 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Σύµφωνα µε τα 
σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά  

Αριθµ. Απόφ. 251/2021 
                                               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 
                                                             

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

ΑΔΑ: ΨΑ4ΑΩΡ6-Ν9Χ



 9

Συντάσσει και υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την «Έκθεση Πεπραγµένων Α’ Εξαµήνου οικονοµικού 
έτους 2021», όπως αναλυτικά παρατίθεται στο εισαγωγικό µέρος της παρούσας απόφασης.  
 
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  251/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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  
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