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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 23983/30-4-2022 (ΦΕΚ 2137 τ.Β), καλείστε να 
συµµετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα του ∆ήµου Εορδαία δια ζώσης, την 17-5-2022 ηµέρα Τρίτη  και ώρα  10.00 π.µ., µε θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης τα εξής: 
 

1. Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ έτους 2022 για την κάλυψη της δαπάνης της 
διοργάνωσης ηµερίδας  από τον ∆ήµο Εορδαίας σε συνεργασία µε το ΤΟΕΒ Μεσοβούνου και το 
Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών  Πόρων. 
Εισηγητής: Η Αντιδήµαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης Α. Καϊδου   
 

2. Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2022 για την κάλυψη των δαπανών 
διοργάνωσης εκδηλώσεων του ∆ήµου Εορδαίας.  
Εισηγητής: Η Αντιδήµαρχος ∆ηµ. Σχέσεων Μ. Αντωνιάδου 
 

3. Έγκριση ή µη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της διαπραγµάτευσης, για την σύναψη 
σύµβασης για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας», µε την 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση , του αρ 32 παρ γ του ν 4412/2016, 
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.  . 
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανίδης   

 
4. Κατάρτιση όρων της φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκποίηση λιπάσµατος 

που βρίσκεται στο χώρο της  πρώην ΑΕΒΑΛ.   
             Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανίδης   
 

5. Έγκριση των πρακτικών της διενεργηθείσας προφορικής – φανερής -πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την 
εκµίσθωση του ισόγειου κοινοτικού καταστήµατος,  εµβαδού 127 m2, στην κοινότητα της Ολυµπιάδας.  

       Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανίδης   
 
6. Έγκριση της 14/2022 µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την 

διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, κάτω των ορίων,  σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την 
προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων», προϋπολογισµού 74.345,44 ευρώ. 
Εισηγητής: Ο  Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανίδης   

 



7. Έγκριση ή µη µετακίνησης της Αντιδηµάρχου ∆ηµοσίων Σχέσεων και εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2022 για την κάλυψη της δαπάνης.    
Εισηγητής: Ο  Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανίδης   

 
8. Έγκριση της 10/2022 µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την 

διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, κάτω των ορίων,  σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την 
προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια υλικού για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Πτολεµαΐδας, 
Βλάστης, Βερµίου & Αγ. Παρασκευής του ∆ήµου», προϋπολογισµού 121.795,28 ευρώ. 
Εισηγητής: Ο  Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανίδης   

 
9. Έγκριση της  µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την 

διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, κάτω των ορίων,  σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την 
προµήθεια µε τίτλο: «Παροχή γευµάτων σίτισης µαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεµαΐδας, για το 
σχολικό έτος 2022 και 2023» », προϋπολογισµού 76.447,50 ευρώ. 
Εισηγητής: Ο  Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανίδης   

 
10. Έγκριση ή µη υποβολής πρότασης για 3η ένταξη του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα απασχόλησης 

µακροχρόνιων ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕ∆.  
Εισηγητής: Ο  Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανίδης   
 

 
11. Έγκριση ή µη της 1ης παράτασης προθεσµίας περάτωσης των εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση 

δρόµων κοινοτήτων ∆ήµου Εορδαίας» 
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης  

 
12. Έγκριση ή µη της 3ης παράτασης προθεσµίας περάτωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση 3ου 

Γυµνασίου Πτολεµαΐδας » 
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης  
 

13. Έγκριση της υπ’αριθµ 6/2022 µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης 
για την διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το έργο: « 
Εργασίες αποκατάστασης φθορών σε χώρους άθλησης της Πτολεµαΐδας», προϋπολογισµού 220.500,00 
ευρώ, χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. 
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης 

 
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου: «Προσαρµογή κτιριακών 

εγκαταστάσεων παιδικών σταθµών ∆ήµου Εορδαίας»      
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης 

 
15. Έγκριση ή µη της 1ης παράτασης προθεσµίας περάτωσης εργασιών για το έργω: « Έργα συντήρησης 

εσωτερικής οδοποιίας στην Κρυοβρυση»    
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης 

 
16.  Έγκριση ή µη υποβολή πρότασης συµµετοχής του ∆ήµου Εορδαίας στην πρόσκληση 2479/27-04-2022 

του Πράσινου Ταµείου µε κωδικό : ΣΑΠ-2022 µε τίτλο: « Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιµότητας 
(Σ.Α.Π.) στο ∆ήµο Εορδαίας», στο πλαίσιο του  Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 2 : «Αστική Αναζωογόνηση 
και Λοιπές ∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου 
Ταµείου «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ » 2022. 
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης 
 
 
 



    17.   α) Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, 
στο ΜΕΤΡΟ 4:  «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για 
επενδύσεις σε υποδοµές που συνδέονται µε την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισµό ή την προσαρµογή της 
γεωργίας και της δασοκοµίας»,∆ΡΑΣΗ 4.3.1: « Υποδοµές εγγείων βελτιώσεων» µε τίτλο: « Προµήθεια 
εγκατάσταση και Λειτουργία συστήµατος Τηλεµετρίας- Τηλεχειρισµού στο δίκτυο άρδευσης της 
Κοινότητας Μηλοχωρίου του ∆ήµου Εορδαίας και έξυπνων συστηµάτων εξοικονόµησης νερού» , µε 
συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης,  
                                                                

 Ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
Κοιν/ση:            
1. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου Εορδαίας 
2. ∆/νση ∆/κων  Υπηρεσιών 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών                                               ∆ηµήτριος Ι. Ορφανίδης  
4. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
5. Εκπροσώπους Παρατάξεων 
6. Αντιδήµαρχο Αγρ. Ανάπτυξης  
7. Αντιδήµαρχο ∆ηµ. Σχέσεων  
8. Αυτ/λες Τµήµα Προγραµµατισµού 
   
 


