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Π  Ρ  Ο  Σ 
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 

∆ήµου Εορδαίας 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 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 η 22η Οκτωβρίου 2021, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00 π.µ., µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα εξής: 
 
1.Ληψη απόφασης για την άσκηση ή µη έφεσης κατά της υπ’αριθµ 33/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου 
Εορδαίας, εξουσιοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας.   
  Εισηγητής: Ο Νοµικός Σύµβουλος Ευθ. Λιάκος 
 
2. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη έφεσης και κατά της 191/2021 απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου, εξουσιοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας. 
  Εισηγητής : Ο Νοµικός Σύµβουλος Ευθ. Λιάκος 
 
3. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων  
   Εισηγητής: Ο Αντιδ/χος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης 
 
4. Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο: «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου για την αντιµετώπιση 
καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο ∆ήµο Εορδαίας» µε Κωδικό ΟΠΣ 5071132 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
« ∆υτική Μακεδονία 2014-2020» και αναµόρφωση Π/Υ έτους 2021. 
   Εισηγητής: Ο Αντιδ/χος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης 
 
5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου ∆ηµοτικού Σχολείου στην 
περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαΐδας».   
   Εισηγητής: Ο Αντιδ/χος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης 
 
6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα βελτίωσης  ποιότητας του 
ήχου στο δηµοτικό κολυµβητήριο Πτολεµαΐδας»   
    Εισηγητής: Ο Αντιδ/χος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης 
 
7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: « Συντήρηση αυλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου 
Πτολεµαΐδας»  
   Εισηγητής: Ο Αντιδ/χος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης 
 



8. Έγκριση πρακτικών  διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικών   προσφορών και οικονοµικών 
προσφορών του ανοικτού   διαγωνισµού για την «Προµήθεια  συστηµάτων βυθιζόµενων κάδων ανακύκλωσης 
διαβαθµισµένης συµπίεσης απορριµµάτων» . 
    Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆.κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανιδης 
 
9. Αποδοχή της 2ης Ένταξης του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα απασχόλησης µακροχρόνιων ανέργων 55-67 
ετών του ΟΑΕ∆.  
   Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆.κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανιδης 
 
10. Έγκριση γενοµενης µετακίνησης του ∆ηµάρχου & εξειδίκευση πίστωσης. 
     Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆.κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανιδης 
 
11. Αντικατάσταση υπολόγου παγίας προκαταβολής Κοινότητας Πενταβρύσου.      
     Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆.κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανιδης 
 
12. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από τον ΚΑ 6739.0004  του προϋπολογισµού οικ έτους 2021 του 
κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσιρου και ανάθεση των εργασιών αποκατάστασης φθορών του διαµερίσµατος 3ου 
ορόφου στην Θεσσαλονικη.   
     Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆.κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανιδης 
 
13. Έγκριση πρακτικών  διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικών   προσφορών και οικονοµικών 
προσφορών του ανοικτού   διαγωνισµού για την «Προµήθεια κάδων για την εφαρµογή προγραµµάτων χωριστής 
συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» 
     Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆.κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανιδης 
 
14. Απόδοση παγίας προκαταβολής έτους 2021. 
      Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆.κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανιδης 
 
15.  Συµπλήρωση της 277/2021 ΑΟΕ , περι Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόµου στο Κέντρο Κοινότητας 
      Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆.κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανιδης 
 
 
                                                                            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  
10. Νοµικό Σύµβουλο ∆ήµου Εορδαίας. 
 
 
 
 
 



 
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 .  


