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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 300/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  34ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 22-10-2021 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. 22931/18-10-2021 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 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 Θεσσαλονίκη.   
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ο Αντιπρόεδρος,  αναφερόµενος στο ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών  τo 
υπ’αριθµ 22768/18-10-2021 ηλεκτρονικό µήνυµα της µισθώτριας του Γ2 διαµερίσµατος, επί της Ολύµπου 30 
στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήµατος ∆ηµ Γ.Τσιρου, µε το οποίο αιτείται την αποκατάσταση 
του δαπέδου του µπάνιου και µέρους του τοίχου, µετά  από την ολοκλήρωση των εργασιών που έγιναν 
σχετικά µε τη µεγάλη διαρροή που είχε δηµιουργηθεί εξαιτίας φθοράς του υποδαπέδιου σωλήνα του θερµού 
νερού του µπάνιου. Επίσης µας αποστέλλει την προσφορά του Μαυριδη Παναγιώτη , εµπειροτεχνιτη, στην 
οποία αναφέρεται ότι προκειµένου να αποκατασταθεί η φθορά απαιτείται να γίνουν οι εξής εργασίες: 
 «Για την αποκατάσταση του δαπέδου και µικρό τµήµα τοίχου στο διαµέρισµα του τρίτου ορόφου στην οδό 
Ολύµπου 30 θα πρέπει να γίνουν οι εξής εργασίες: 
- Κόψιµο πλακιδίων σε πάτωµα για να τετραγωνοποιησουµε τη ζηµιά, 
- Ξηλωµα και αποµάκρυνση µπαζών που τυχόν προκύψουν, 
- Τοποθέτηση πλακιδίων σε πάτωµα 
- Αρµολογηση πλακιδίων σε πάτωµα 
- Σοβατισµα δύο σηµείων σε τοίχο. 
Για να γίνουν οι εργασίες θα χρειαστούν τα παρακάτω υλικά: 
Πλακάκια, κόλλα, αρµόστοκος, σοβάς. 
Κόστος εργασιών και υλικών : 300 € 
Το τιµολόγιο που θα κοπεί δε θα περιέχει ΦΠΑ καθ ότι είµαι στο καθεστώς απαλλασσόµενων του ΦΠΑ.» 
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Ως εκ τούτου παρακαλώ για την έγκριση πίστωσης ύψους 300,00 από τον προϋπολογισµό του 
Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου και την ανάθεση των εργασιών αποκατάστασης των υδραυλικών στον 
Μαυριδη Παναγιώτη , εµπειροτεχνιτη, κάτοικο Θεσσαλονίκης.  
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  

 
Αριθµ. Απόφ. 300/2021 

                                               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. τις διατάξεις του ν 4182/2013 
3. τo υπ’αριθµ 22768/18-10-2021 ηλεκτρονικό µήνυµα της µισθώτριας του Γ2 διαµερίσµατος και η οικονοµική 
προσφορά του Μαυριδη Παναγιώτη 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 300,00 ευρώ από τον ΚΑ 6739.0004 , του προϋπολογισµού οικ. έτους 
2021 του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ Τσιρου , για την αντιµετώπιση της δαπάνης αποκατάστασης του δαπέδου 
του διαµερίσµατος Γ2 , που βρίσκεται στην οδό Ολύµπου 30 στην Θεσσαλονίκη. 
2. Αναθέτει τις ανωτέρω εργασίες & προµήθεια υλικών που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση του 
προαναφερόµενου  διαµερίσµατος του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου, συνολικής δαπάνης 300,00 
ευρώ , στον Μαυριδη Παναγιώτη , εµπειροτεχνίτη, µε έδρα την Θεσσαλονίκη ∆ΟΥ ΣΤ’ Θεσσαλονίκης. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 300/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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 
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