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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 30819/31-5-2022 (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 14-6-2022 ηµέρα Τρίτη  και ώρα  10.00 π.µ., µε θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης τα εξής: 
 
 
1. Έγκριση άσκησης ή µη έφεσης κατά της υπ’ αριθµ. 202/2022 οριστικής απόφασης του Μονοµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης 
    Εισηγητής: Ο Νοµικός Σύµβουλος Ευθ. Λιάκος 
 
2. Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2022 για την αντιµετώπιση δαπάνης. 
    Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Υγείας , Κοιν. Μέριµνας & Εθελοντισµού ∆ηµ. Σπόντης 
 
3. Τροποποίηση προϋπολογισµού οικ. έτους 2022.  
    Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανίδης   
  
4. Καθορισµός αριθµού µαθητευόµενων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας ΟΑΕ∆ για απασχόληση στο ∆ήµο Εορδαίας, κατά 
το σχολικό έτος 2022-2023. 
    Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανίδης   
 
5. Έγκριση ή µη  του πρακτικού διενέργειας του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού, για την προµήθεια  µε τίτλο:  
«Προµήθεια ενός (1) Φορτηγού διαξονικού ανατρεπόµενο µε υδραυλικό γερανό και αρπάγη»  
  Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανίδης   
 
6. ∆ιαπίστωση ή µη της αδυναµίας εκτέλεσης υπηρεσιών δηµιουργίας αντιπυρικών ζωνών από το υπάρχον 
προσωπικό του ∆ήµου Εορδαίας  και ανάθεση υπηρεσιών καθαρισµού και σάρωσης οδών και δηµιουργίας 
αντιπυρικών ζωνών προστασίας. 
    Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανίδης   
 



7.Εγκριση ή µη του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του ανοικτού 
διεθνούς διαγωνισµού για την «Προµήθεια ενός (1) γεωργικού ελκυστήρα – πολυµηχανήµατος µε συνοδευτικό 
εξοπλισµό». Λήψη απόφασης για την µαταίωση ή µη του διαγωνισµού.  
   Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανίδης   
 
8.  Κατάρτιση των όρων διακήρυξης  για την διενέργεια φανερής – προφορικής και πλειοδοτικής  δηµοπρασίας 
εκµίσθωσης κτιρίων στο χώρο της ΑΕΒΑΛ. 
       Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανίδης   
 
9. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια φανερής – προφορικής και πλειοδοτικής  δηµοπρασίας 
εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου έκτασης 3.596,78 τ.µ. µε κτίσµα – αναψυκτήριο  εµβαδού 39,48 τ.µ. και 
βοηθητικών χώρων 28,49 τ.µ. στην Τ.Κ. Εµπορίου. 
      Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανίδης   
  
10. Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθµ.: 138/2022 (Α∆Α: ΨΘ1ΚΩΡ6-ΣΙΟ) Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
ως προς τη δράση 2.1 αντί της ορθής 2.2 του Μέτρου 2 για την ήδη υποβληθείσα πρόταση στο Πράσινο Ταµείο 
µε τίτλο : «Προµήθεια υλικών και εξοπλισµού για την επέκταση σχεδιασµού του πάρκου Έκτακτων Αναγκών της 
∆ηµοτικής Ενότητας Πτολεµαΐδας», στο Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης « ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ, στον Άξονα Προτεραιότητας 2(Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση &Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου 
  Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης  
 
11. Έγκριση ή µη αποδοχής της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο :«Βιώσιµη µικροκινητικότητα µέσω 
συστήµατος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε ∆ήµους της Χώρας (εκτός ∆ήµων Μητροπολιτικών Κέντρων)» µε 
Κωδικό ΟΠΣ:5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη  2014-2020» 
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης  
 
12. Έγκριση ή µη της µε αριθµ.: α) 6/2021 µελέτης που αφορά την : «Προµήθεια υποστήριξης εξοπλισµού 
υπηρεσιών και εφαρµογών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ∆ήµου Εορδαίας», του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και β) κατάρτιση ή µη των όρων διακήρυξης της ως άνω 
προµήθειας µε χρηµατοδότηση από το Ε.Α.Π. 2012-2016 ∆ήµου Εορδαίας 
    Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης  
 
13. Αποδοχή της µε αρ. 240.3.1/2022 Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου: «Ένταξη 
προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου» του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «∆ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022» της πρόσκλησης 
της δράσης «Σχέδια αστικής προσβασιµότητας (Σ.Α.Π)» µε την οποία εντάχθηκε ο ∆ήµος Εορδαίας ως 
προσωρινός δικαιούχος µε το ποσό των 49.600,00 ευρώ»  
 Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης  
 
14. Έγκριση  της υπ’αριθµ. 12/2022 µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης 
διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια καυσίµων του ∆ήµου Εορδαίας και των 
Νοµικών του προσώπων για δύο έτη», προϋπολογισµού 1.596.271,84 ευρώ µε ΦΠΑ. 
   Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανίδης   
 
15. Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ µε τίτλο «Προαιρετικές εισφορές σχολικών επιτροπών»  του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2022  
  Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανίδης   
 
 



16. Λήψη απόφασης περί χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης άπορων ∆ηµοτών οι οποίοι έχουν περιέλθει σε 
κατάσταση ανάγκης λόγω θεοµηνίας (πυρκαγιά)- Υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ ∆υτικής Μακεδονίας. 
 Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Υγείας , Κοιν. Μέριµνας & Εθελοντισµού ∆ηµ. Σπόντης 
 
17. ∆ιαπίστωση ή µη της αδυναµίας εκτέλεσης υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου στο πάρκο εκτάκτων αναγκών 
Κ. Πτολεµαΐδας.  
   Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών ∆ηµ. Ορφανίδης   
 
18. Λήψη απόφασης σχετικά µε άσκηση ή µη αναίρεσης κατά των υπ’αριθµ 335/2022 και 606/2022 αποφάσεων 
του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ( Τµηµα Ε)  
    Εισηγητής: Ο Νοµικός Σύµβουλος Ευθ. Λιάκος 
 
 
 
 

 
 
                                                                

 Ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
Κοιν/ση:            
1. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου Εορδαίας 
2. Αντιδήµαρχο Υγείας – Κοιν. Μέριµνας 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών                                               ∆ηµήτριος Ι. Ορφανιδης  
4. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
5. ∆/νση ∆/κων  Υπηρεσιών 
6. Αυτ/λες Τµήµα Προγραµµατισµού 
7. Νοµικό Σύµβουλο ∆ήµου Εορδαίας 
8. Εκπροσώπους Παρατάξεων 
   
 


