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Π  Ρ  Ο  Σ 
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 

∆ήµου Εορδαίας 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και 
ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η 
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 67 του ν. 
4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. ∆1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), καλείστε να 
συµµετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα του ∆ήµου Εορδαίας, δια ζώσης και µε τηλεδιάσκεψη, την 8η Οκτωβρίου 2021, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00 π.µ., µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα εξής: 
 
1.Εγκριση ή µη υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για τη συµµετοχή του ∆ήµου Εορδαίας στο έργο µε 
τίτλο : «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τοµέα Π.Ε. Κοζάνης στους οικισµούς του ∆ήµου 
Εορδαίας» συνολικού προϋπολογισµού 3.580.000,00 (µε Φ.Π.Α), µε ποσό συµµετοχής που ανέρχεται στα 
466.956,52 ευρώ από το Ε.Α.Π. 2012-2016. 
  Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης 
 
2. Έγκριση ή µη του 4ου Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραµµατικής σύµβασης  µε 
τιτλο: « Κατάρτιση Σχεδίου ∆ράσης για την Κυκλική Οικονοµία του ∆ήµου Εορδαίας» και παραλαβή του 2ου 
Τελικού Παραδοτέου της προγραµµατικής : « Αξιολόγηση Αποτελεσµάτων-Επιπτώσεων, Πιλοτικές Παρεµβάσεις 
Τελικό Σ∆ΚΟ». 
     Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης 
 
3. Έγκριση ή µη του 2ου Πινακίου & Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της 
προγραµµατικής σύµβασης µε τίτλο: « Εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα ∆ήµου 
Εορδαίας (Σ∆ΑΕΚ) » και παραλαβή του 2ου Τελικού Παραδοτέου Π2.1 µε τίτλο :  «Σχέδιο ∆ράσης για την 
Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα ∆ήµου Εορδαίας 
   Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης 
 
4. Έγκριση ή µη του 1ου ΑΠΕ του έργου µε τίτλο: «Αντικατάσταση τµήµατος τοιχίου περίφραξης στο δηµοτικό 
στάδιο Πτολεµαΐδας»  
   Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης 
 
5. Έγκριση ή µη του 2ου Πρακτικού , ελεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 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. 
Ορισµός αναδόχου.  
       Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης 
 



6. Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο: «Βελτίωση συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόµβου 
ΑΕΒΑΛ», µε  Κωδικό ΟΠΣ:5056684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Μακεδονία 2014-2020» και 
αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2021. 
       Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης 
 
7. Έγκριση ή µη του πρακτικού  αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών  του συνοπτικού   διαγωνισµού για 
την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο Εορδαίας 
    Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης 
 
8. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.∆.Μ. περί έγκρισης ένταξης έργων  του ∆ήµου 
Εορδαίας , στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (ΕΑΠ) ∆υτικής Μακεδονίας . 
       Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης 
 
9. Έγκριση ή µη πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση Ι∆ΟΧ , στο Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Εορδαίας.   
    Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανιδης 
 
10. Τροποποίηση προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 
      Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανιδης 
 
11. Έγκριση ή µη πρόσληψης µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύµβασης εργασίας 
µίσθωσης έργου για το έργο «Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities» µε ακρωνύµιο: 
RESPONSE Grant Agreement: 957751 Θεµατική Ενότητα : LC-SC3-SCC-01-2020 Έξυπνες Πόλεις. 
    Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανιδης 
 
12. ∆ιαγραφή οφειλής. 
     Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανιδης 
 
13. Έγκριση ή µη της ανάθεσης υπηρεσιών αποχιονισµού του ∆ήµου Εορδαίας λόγω µη επάρκειας του 
προσωπικού. 
      Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανιδης 
 
14. Έγκριση ή µη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού επαναληπτικού διεθνούς  
διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ». 
     Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανιδης 
 
15. Έγκριση ή µη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού  
διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΤΗ 2021-2022 ». 
       Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανιδης 
 
16. Εξειδίκευση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 , προς αντιµετώπιση δαπανών 
εκδηλώσεων του ∆ήµου Εορδαίας. 
      Εισηγητής: Η Αντιδήµαρχος ∆ηµ Σχέσεων Μ. Αντωνιαδου 
 
                                                                            Ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
Κοιν/ση:      
1. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου Εορδαίας 
2. Αντιδήµαρχο Τ.Υ. 
3. ∆/νση Περιβάλλοντος 
4. ∆/νση Οικ/κων Υπηρεσιών                                                  ∆ηµήτριος Ι. Ορφανίδης 



5. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
6. ∆/νση ∆/κων Υπηρεσιών                                                               
7. Εκπροσώπους Παρατάξεων   
8. Αυτ/λες Τµήµα Προγ/σµου 
9. Αντιδήµαρχο ∆ηµ. Σχέσεων  
 
 
Επισηµάνσεις:  
1. Σύµφωνα µε την περ. Α3 της αριθ. πρωτ. 69742/24-09-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Α∆Α:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήµων κατά το διάστηµα 
εφαρµογής των µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας» (Αρ. Εγκυκλίου: 643), η µεικτή συνεδρίαση (δια 
ζώσης και ταυτόχρονα µε τηλεδιάσκεψη) πραγµατοποιείται δια ζώσης, τηρουµένων όλων των εν ισχύει 
υγειονοµικών µέτρων, και ταυτόχρονα µέσω τηλεδιάσκεψης. Συνεπώς, τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 
καλούνται να ενηµερώσουν τον Αντιπρόεδρο, µέχρι την Τρίτη 5-10-2021 και ώρα 11:00π.µ., τον τρόπο 
συµµετοχής τους στη συνεδρίαση, δηλ. είτε δια ζώσης είτε µέσω τηλεδιάσκεψης. Ο τρόπος συµµετοχής είναι 
δεσµευτικός µόνο για τη συγκεκριµένη συνεδρίαση. Για τα µέλη της Ο.Ε. που θα συµµετέχουν µε φυσική 
παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης, θα πρέπει, κατά την προσέλευσή τους, να επιδείξουν πιστοποιητικό 
εµβολιασµού ή βεβαίωση νόσησης του τελευταίου εξαµήνου, ενώ όσοι θα συµµετέχουν µέσω τηλεδιάσκεψης, οι 
οδηγίες σύνδεσης στη συνεδρίαση παραµένουν οι ίδιες και θα τους αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσµος µέσω του 
του e: presence.gov.gr πριν την έναρξη της.  
2. Αναφορικά µε τη συµµετοχή δηµοτών στη δια ζώσης συνεδρίαση, σύµφωνα µε την περ. Β1 της ανωτέρω 
εγκυκλίου (Α∆Α:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), µπορούν να παρευρίσκονται µε φυσική παρουσία πολίτες που έχουν 
αποδεδειγµένα εµβολιαστεί ή νοσήσει, και οι οποίοι κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της συνεδρίασης 
οφείλουν να επιδείξουν στον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. τα σχετικά πιστοποιητικά. Ο αριθµός των παρευρισκοµένων 
πολιτών θα είναι ανάλογος µε τη χωρητικότητα της αίθουσας συνεδρίασης, και θα τηρηθούν τα ισχύοντα 
υγειονοµικά µέτρα .  


