
 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 271/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  32ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 8-10-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια ζωσης και µε 
τηλεδιασκεψη, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 21511/4-10-2021 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, 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), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
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. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. Κυριάκος Αντωνιάδης 
5. Σπόντης ∆ηµητριος 
6. Στέφανος Μπίγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ο Αντιπρόεδρος,  αναφερόµενος στο ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο 
Τεχν. Υπηρεσιών, ο οποίος  έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ. 20642/22-9-2021 εισήγηση του Αυτ/λους 
Τµήµατος Προγραµµατισµού στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ: « Έγκριση 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» 
Ιστορικό 
Σύµφωνα µε την υπ.αρ.: 203/2021 (Α∆Α: ΨΜΒΛΩΡ6-ΤΩΡ) προγενέστερη Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο Πινάκιο & Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της 
προγραµµατικής σύµβασης µε τίτλο : «Εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα 
∆ήµου Εορδαίας (Σ∆ΑΕΚ)» καθώς και το Παραδοτέο Π1.1 µε τίτλο : «Έκθεση Βασικής Απογραφής 
Εκποµπών». 
Συνακόλουθα, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) µε το 2ο Πρακτικό της, ενέκρινε το τελικό 
παραδοτέο Π2.1 µε τίτλο: « Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα ∆ήµου Εορδαίας» 
Λήψη απόφασης  
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 Για τους λόγους αυτούς εισηγούµαστε τη λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Πινακίου & Πρακτικού 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της ως άνω  σύµβασης και  παραλαβή του τελικού Παραδοτέου  
Π2.1:. µε τίτλο : «Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα ∆ήµου Εορδαίας.» 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  

 
Αριθµ. Απόφ. 271/2021 

                                                
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 
3852/2010 
2. την υπ’αριθµ. 20642/22-9-2021 εισήγηση του Αυτ/λους Τµήµατος Προγραµµατισµού  
3. το 2ο Πινάκιο & Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της προγραµµατικής 
σύµβασης µε τίτλο: « Εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα ∆ήµου Εορδαίας 
(Σ∆ΑΕΚ) » 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Εγκρίνει το 2ο Πινάκιο & Πρακτικό 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  την παραλαβή του τελικού Παραδοτέου  Π2.1:. µε τίτλο : «Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο 
Ενέργεια και το Κλίµα ∆ήµου Εορδαίας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσης.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 271/2021  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1.∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 

3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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