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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), τις διατάξεις της  ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 17567/24-3-2022(Β’ 1455), 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 4-4-2022  ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ., µε θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης τα εξής: 
 
1. Αποδοχή δωρεάς από το S/M Βασιλόπουλος 
Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Υγείας Εθελοντισµού & Κοιν. Μέριµνας κ.∆. Σπόντη 
 
2. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιµών στο πλαίσιο της πρόσκλησης «∆ράσεις Περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022 της Πρόσκλησης Περιβαλλοντικό ισοζύγιο – 2021 του Πράσινου Ταµείου. 
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης και Οικονοµικών ∆. Ορφανίδης 
 
 3.Εγκριση  διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισµού για την  «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων προς 

τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ∆Ε∆∆ΗΕ »,   συνολικού προϋπολογισµού 67.704,00 € µε ΦΠΑ 24%,  έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανωτέρω ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισµού. 

Εισηγητής: Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης και Οικονοµικών ∆. Ορφανίδης 
 
 4. Έγκριση  διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισµού άνω των ορίων για την  «Προµήθεια ηλεκτρικών σκουπών 

πεζού χειριστή»,   συνολικού προϋπολογισµού 49.600,00 € µε ΦΠΑ 24%, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανωτέρω ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού. 

Εισηγητής: Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης και Οικονοµικών ∆. Ορφανίδης 
 
5. Τροποποίηση προϋπολογισµού 
Εισηγητής: Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης και Οικονοµικών ∆. Ορφανίδης 
 
6. Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2022 Κληροδοτήµατος  ∆ηµ. Γ. 
Τσίρου 
Εισηγητής: Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης και Οικονοµικών ∆. Ορφανίδης 
 
7. Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας ∆ιαγωνισµών Αξιολόγησης προσφορών  & Συγκρότηση επιτροπών 
παραλαβής προµηθειών και υπηρεσιών. 
Εισηγητής: Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης και Οικονοµικών ∆. Ορφανίδης 
 
 



8.Τροποποίηση εν µέρει της 129/2020 ΑΟΕ. Επανακατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το έργο «Αντιπληµµυρικά έργα ∆.Κ Πτολεµαΐδας». Συγκρότηση 
εκ νέου της Επιτροπής ∆ιενεργείας του διαγωνισµού. 
Εισηγητής: Αντιδήµαρχος ∆/νσης Τ.Υ  Ν. Φουρκιώτης 
 
9. Έγκριση της υπ’ αριθµ. 8/2022 µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της 
ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης για το έργο: «Συντήρηση οδών µε 
ασφαλτόµιγµα, έτους 2022», πρ/σµου 300.000,00€ (µε ΦΠΑ), χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ. Συγκρότηση Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
Εισηγητής: Αντιδήµαρχος ∆/νσης Τ.Υ  Ν. Φουρκιώτης 
 
 
10. Έγκριση όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών της προµήθειας του Υποέργου 6ο µε τίτλο: «Προµήθεια 
εξοπλισµού του έργου ¨Κατασκευή χώρων κέντρου διηµέρευσης – ηµερήσιας φροντίδας ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες και στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε νοητική υστέρηση στον ∆ήµο Εορδαίας¨» της 
πράξης µε τίτλο :« ¨Κατασκευή χώρων κέντρου διηµέρευσης – ηµερήσιας φροντίδας ατόµων µε ειδικές ανάγκες 
και στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε νοητική υστέρηση στον ∆ήµο Εορδαίας» µε Κωδικό ΟΠΣ 
ΜΙS : 5008015. 
Εισηγητής: Αντιδήµαρχος ∆/νσης Τ.Υ  Ν. Φουρκιώτης 
 
 
 
 
 
                                                                              

 Ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
Κοιν/ση:            
1. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου Εορδαίας 
2. ∆/νση ∆/κων  Υπηρεσιών 
3. ∆/νση Οικ/νοµικων Υπηρεσιών                                               ∆ηµήτριος Ι. Ορφανιδης  
4. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
5. Εκπροσώπους Παρατάξεων   


