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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 72486/9-11-2021, καλείστε να συµµετέχετε 
στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία θα πραγµατοποιηθεί δια περιφοράς (µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), την 3 ∆εκεµβρίου 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ., µε θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης τα εξής: 
 
1. Έγκριση ή µη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού 
για την « Συντήρηση – επισκευή οχηµάτων & µηχανηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας & προµήθεια ανταλλακτικών 
για ένα έτος».    
    Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆.κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανιδης 
 
2. Έγκριση ή µη παράτασης ισχύος προσφορών και παράτασης ισχύος εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των 
συµµετεχόντων οικονοµικών φορέων στον Ανοικτό   διαγωνισµό µε Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ 133108 για την «Προµήθεια  
συστηµάτων βυθιζόµενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθµισµένης συµπίεσης απορριµµάτων». 
     Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆.κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανιδης 
 
3. Έγκριση ή µη τροποποίησης της σύµβασης «Ετήσια προµήθεια υγρών καυσίµων, ελαιολιπαντικών & 
πρόσθετων οχηµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών του προσώπων, Οµάδα Β- 
Ελαιολιπαντικά και πρόσθετα». 
    Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆.κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανιδης 
 
4. Κατάρτιση όρων διενέργειας φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση 731,125 
στρ αγροτεµαχίων στην Τ.Κ.Ερµακιας. 
    Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆.κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανιδης 
 
Παρακαλείστε  την Παρασκευή 3 ∆εκεµβρίου  και ώρα  10.00 π.µ να µας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- 
ψήφο σας επί του θέµατος στα e-mail: a.milona@ptolemaida.gr & tsakmaki@ptolemaida.gr. 
 
                                                                            Ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
Κοιν/ση:      
1. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου Εορδαίας 
2. ∆/νση Οικ/κων Υπηρεσιών                                                  ∆ηµήτριος Ι. Ορφανίδης 
3. ∆/νση ∆/κων Υπηρεσιών                                                               
4. Εκπροσώπους Παρατάξεων   
5. Πρόεδρο Τ.Κ. Ερµακιας  


