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Δ. Ε. ΤΗ. Π. 
ΑΔΣ ΔΕΤΗΠ 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ  
[1] ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

[2]ΔΗΜΟΣ 
ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ/ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ./ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

1. 
 
Αποφασίστηκαν τα κάτωθι σχετικά με τις συνδέσεις 
καταναλωτών μελλοντικού δικτύου Τηλεθέρμανσης περιοχής 
Εργατικών Κατοικιών και Ν. Καρδιάς : 
 
α) Έκδοση ανακοίνωσης από την Δ.Ε.ΤΗ.Π. με τις περιοχές 
επέκτασης του δικτύου τις καταγραφές από αρμοδίους και 
τους όρους σύνδεσης των οικοδομών. 
 
β) Καταγραφή της όδευσης των σωληνώσεων σε κάθε κτίριο 
από το πεζοδρόμιο έως το χώρο εγκατάστασης του 
υποσταθμού (πίνακα) της Τηλεθέρμανσης. 
 
γ) Καταγραφή σε έντυπο των οικοδομών και οικοπέδων και 
υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης σύνδεσης και συναποδοχής 
όδευσης, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Υπεύθυνης 
Δήλωσης. 
 
γ) Σύναψη συμβολαίων με καταβολή εγγύησης 100,00 € για 
κάθε αυτόνομο διαιρετό χώρο και το υπόλοιπο ποσό που 
αφορά τα Τέλη Σύνδεσης μετά την ολοκλήρωση του έργου. Τα 
Τέλη Σύνδεσης είναι τα ισχύοντα, δηλαδή 12,55 €/m2 πλέον 
Φ.Π.Α. 24% ήτοι 15,57 €/m2 με Φ.Π.Α. το τετραγωνικό μέτρο. 
Ελάχιστη καταβολή ανεξαρτήτως εμβαδού 1.557 € που 
αντιστοιχεί σε διαμερίσματα μικτού εμβαδού έως 100 τ.μ. Η 
αποπληρωμή των Τελών Σύνδεσης θα πραγματοποιηθεί είτε 
εφάπαξ (με έκπτωση 10%) είτε σε 10 ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις. 
 
ε) Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία θερμικών 
υποσταθμών καταναλωτών. 
 
στ) Η εγκατάσταση ενός θερμικού υποσταθμού θα γίνεται 
ανάλογα τον τύπο του κτιρίου κατά ΟΕΚ, ως εξής :                    
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ΤΥΠΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΡΟΦΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2.10γ 2 2 1 Οριζόντια ιδιοκτησία ανά 
όροφο, 2 δωματίων 
έκταση 

2.12γ 2 1 Μεζονέτα 3 δωματίων 

2.15γ 2 1 Μεζονέτα 4 δωματίων 

2.18γ 2 2 1 Οριζόντια ιδιοκτησία ανά 
όροφο, 3 δωματίων 
έκταση 

3.14 3 - Πολυκατοικία – ΟΕΚ V 

3.16 3 - Πολυκατοικία – ΟΕΚ V 

Α 3 9 Πολυκατοικία – ΟΕΚ I 

Β 3 6 Πολυκατοικία – ΟΕΚ I 

Γ 2 1 Μεζονέτα – ΟΕΚ I 
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Κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση κυριότητας, όπου 
πρόκειται να κατασκευασθούν δώδεκα (12) φρεάτια, 
συνολικού εμβαδού 66,92 τ.μ. και σύστασης δουλείας 
εδάφους, με ζώνη δουλείας, συνολικού εμβαδού 34.258,15 
τ.μ. και συνολικού πλάτους 5 μ. , ήτοι 2,5 μ. εκατέρωθεν του 
άξονα των αγωγών υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΤΗΠ, επί των 
ακινήτων που βρίσκονται στη διοικητική περιοχή της 
Πτολεμαΐδας και τη διοικητική περιοχή του Αγίου 
Χριστοφόρου, οι οποίες (περιοχές) υπάγονται αμφότερες στο 
Δήμο Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως οι εκτάσεις αυτές 
απεικονίζονται και ειδικότερα προσδιορίζονται ως προς τα 
όριά τους στα κτηματολογικά διαγράμματα 1-8 και τη γενική 
οριζοντιογραφία, ήτοι σχεδιαστικές πινακίδες 
QSU1H011QSUIH021-QSUIH031-QSUIH041-QSUIH051-
QSUIH061-QSU1H071- 
QSUIH081-QSUIH091, με κλίμακα 1:2000, 1:500, 1:500, 1:500, 
1:500, 1:500, 1:500, 1:500 και 1:5000 αντίστοιχα, που 
περιλαμβάνονται στη με κωδικό δράσης: 124/QSU 
Τοπογραφική και Κτηματολογική Μελέτη Αγωγού 
Διασύνδεσης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με τη Νέα 
Μονάδα Πτολεμαΐδα V της ΔΕΗ - Αναμόρφωση Τεχνικής 
Έκθεσης Κτηματολογικών Εργασιών για Σύσταση 
Απαλλοτρίωσης και Δουλείας Διόδου Διέλευσης της ΑΝΚΟ ΑΕ 
που διενεργήθηκε τον Ιούλιο 2019 από τον Τοπογράφο 
Μηχανικό, Μπούρτζο Αθανάσιο κι εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' 
αρ. 116/5-8-2019 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΕΤΗΠ. Σύμφωνα με τον ανωτέρω κτηματολογικό πίνακα 
φερόμενοι ιδιοκτήτες είναι : 1) ΔΕΗ ΑΕ, 2) Μπόζα Βασιλική 
του Ευαγγέλου, 3) Θεοδωρίδης Σταύρος του Αντωνίου κλπ. 
Η παραπάνω έκταση, η οποία υπόκειται σε απαλλοτρίωση 
μεταβιβάζεται κατά κυριότητα στη ΔΕΤΗΠ, ενώ επί της 
έκτασης όπου συστήνεται δουλεία περιλαμβάνεται εκτός από 
το δικαίωμα της ΔΕΤΗΠ που αφορά την προσπέλαση του 
προσωπικού και των συνεργείων της για την εγκατάσταση και 
λειτουργία του αγωγού τηλεθέρμανσης και η πλήρης 
απαγόρευση ανέγερσης οποιωνδήποτε κτισμάτων ή άλλων 
εγκαταστάσεων.                                                                         
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Σκοπός: Η εν λόγω απαλλοτρίωση κυριότητας και σύστασης 

δουλείας προτείνεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας και δη 

για την αξιοποίηση της θερμικής ενέργειας από τη "Νέα 

Μονάδα ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V” της ”ΔΕΗ” ΑΕ ώστε να καλυφθούν οι 

ανάγκες θέρμανσης της πόλης της Πτολεμαΐδας δεδομένου 

μάλιστα ότι το θερμιδικό φορτίο που διέρχεται από τους 

υφιστάμενους αγωγούς τυγχάνει εξαιρετικά περιορισμένο 

λόγω της ολοένα συρρικνούμενης δραστηριότητας των 

παλαιών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, 

με αποτέλεσμα να κλονίζεται ισχυρά η ομαλή λειτουργία της 

ΔΕΤΗΠ και κατ' επέκταση το συνολικό δίκτυο Τ/Θ στο οποίο 

υπάγεται η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων 

(καταναλωτών) της περιοχής. Ο προρρηθείς, δε, σκοπός, υπό 

τις παρούσες συνθήκες, δε δύναται να εκπληρωθεί κατ' άλλο 

λιγότερο επαχθή τρόπο, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό 

αναγκαία την απαλλοτρίωση και σύσταση δουλείας. Άλλωστε, 

ελήφθησαν υπ' όψιν όλες εκείνες οι τεχνικές και οικονομικές 

παράμετροι προκειμένου να συντελεσθεί η μικρότερη δυνατή 

επιβάρυνση, όπως προκύπτει από τα συνημμένα έγγραφα. 

Η απαλλοτρίωση και σύσταση δουλείας κηρύσσεται υπέρ και 
με δαπάνες της ΔΕΤΗΠ σύμφωνα με το άρθρο 212 του Ν. 
3463/2006 και με τον όρο ότι η υπηρεσία μας υποχρεούται να 
καταθέσει εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την 
κοινοποίηση της παρούσας πράξης εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για το 20% της 
προβλεπόμενης δαπάνης. Εάν η επιστολή αυτή δεν κατατεθεί 
εμπρόθεσμα, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 11 
του Ν. 2882/2001. Με την παρούσα δηλούται ρητώς η 
πρόθεση και η δυνατότητα της ΔΕΤΗΠ να προβούμε στη 
συντέλεση της διαδικασίας εντός της νόμιμης προθεσμίας. Σε 
περίπτωση μη συντέλεσης εντός των νόμιμων προθεσμιών, η 
εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και των 
αναγνωρισμένων δικαιούχων σε ποσοστό 50% για τον καθένα. 
Η κάλυψη της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί από τις 
πιστώσεις της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΔΕΤΗΠ). Ειδικότερα, σύμφωνα με τη με αρ. 
πρωτ. 73/25-05-2020 βεβαίωση - απόφαση της ΔΕΤΗΠ, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 73 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της ΔΕΤΗΠ κι έλαβε ΑΔΑ • 6Θ1ΧΟΕΠΞ-
ΨΣ7, δυνάμει της οποίας εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης 
συνολικού ποσού επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα 
ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (7.569,54€) για την 
πληρωμή της ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΤΗΠ, με Κωδ. Αιτιολογίας 
64.98.0002- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ του οικονομικού έτους 
2020, εγκεκριμένου ποσού κατά τον προϋπολογισμό, ύψους 
10.000,00 ευρώ και κατόπιν αφαίρεσης της ανωτέρω 
δέσμευσης των 7.569,54€, υπολειπόμενου ποσού των 
2.430,46€ για την πράξη "ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΗΣ 
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ V". Η ανωτέρω βεβαίωση εκδόθηκε αφού 
προηγουμένως ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια 
Οικονομική υπηρεσία ΔΕΤΗΠ ότι:  
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α) η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 7.569,54€ είναι 
εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης του 
λογαριασμού: 64.98.0002 σύμφωνα με τα προπαρατιθέμενα 
στοιχεία που αναλυτικά αναφέρονται και στην εν λόγω 
βεβαίωση και β) η συνδρομή της παρ. 1α του άρθρου 4 του 
ΠΔ 80/2016. 

Η παρούσα απόφαση πρόκειται αφ' ενός να 
δημοσιευθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την έκδοσή της σε μία ημερήσια εφημερίδα του 
νομού και αφ' ετέρου να κοινοποιηθεί στους καθ' ων 
ιδιοκτήτες εφ' όσον είναι γνωστός o τόπος διαμονής τους με 
αρμόδιο όργανο που θα συντάξει το αποδεικτικό 
κοινοποίησης. Σε περίπτωση που o καθ' ου τυγχάνει 
άγνωστης διαμονής, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του 
ΚΠολΔ. Δικαίωμα προσφυγής παρέχεται στους καθ' ων εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την 
κοινοποίηση της υπ' όψιν απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 
150 του Ν. 3463/2006. Εάν κριθεί ότι νόμιμα εκδόθηκε η υπ' 
όψιν απόφαση, δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο αυτής με 
φροντίδα της ΔΕΤΗΠ μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα 
που εκδίδεται στο νομό. Με τη δημοσίευση αυτή 
ολοκληρώνεται η διαδικασία κήρυξης της απαλλοτρίωσης και 
σύστασης δουλείας. 
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α. Εγκρίθηκε το υπ`αρίθμ. 1812/19-05-2020 Πρακτικό Ελέγχου 
Δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια Θερμικών Υποσταθμών καταναλωτών 
Τηλεθέρμανσης», της υπ`αρίθμ. 03.01/2020 μελέτης, 
προϋπολογισμού 54.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
 
β. Εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας 
στην εταιρεία BRUNATA OOD (85 Br. Baxton blvd. BG-1618 
Sofia – ΑΦΜ : BG 041029500) σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης, προϋπολογισμού προσφοράς : 
52.400,00 €. 
 
γ. Εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης ύψους 
52.400,00 € για πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του 
προϋπολογισμού εξόδων 2020 Κ.Λ. 12.01 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ).  
 
Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
παρούσας, δύναται να ασκηθεί ένσταση από κάθε 
ενδιαφερόμενο φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 333Α και 
επόμενα του ν. 4412/2016. 
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α. Εγκρίθηκε το υπ`αρίθμ. 1835/19-05-2020 2ο Πρακτικό 
Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μετρητικών Οργάνων και 
Εξοπλισμού Αυτοματισμού», της υπ`αρίθμ. 04.01/2020 
μελέτης, προϋπολογισμού 51.807,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
 
β. Εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας 
στην εταιρεία SIEMENS Α.Ε. (Αγησιλάου 6-8 – Μαρούσι, 
Αθήνα – ΑΦΜ : 094112730) σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης, προϋπολογισμού προσφοράς : 
38.967,68 € πλέον ΦΠΑ.                                                          

ΑΔΣ :  

89 
ΑΔΑ :  

653ΠΟΕΠΞ-ΦΧΙ 

Δ.Α. 
ΤΜΕ : 

Ενέργειες 



 

 

ΔΑ : Δεν Απαιτείται 

 

 

5 

 
4. 

 
γ. Εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης ύψους 
48.319,92 € με ΦΠΑ για πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος του προϋπολογισμού εξόδων 2020 Κ.Λ. 62.07 
(ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ) & 12.01 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ποσού 38.967,68 € και Κ.Λ. 54.00 (ΦΠΑ) 
ποσού 9.352,24 €.  
 
Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
παρούσας, δύναται να ασκηθεί ένσταση από κάθε 
ενδιαφερόμενο φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 333Α και 
επόμενα του ν. 4412/2016. 
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α. Εγκρίθηκε το υπ`αρίθμ. 1936/25-05-2020 2ο Πρακτικό 
Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Προμονωμένων αγωγών και 
εξαρτημάτων – Σωληνώσεων και εξαρτημάτων σωληνώσεων», 
της υπ`αρίθμ. 06.01/2020 μελέτης, προϋπολογισμού 
46.505,80 € πλέον Φ.Π.Α. 
 
β. Εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας 
στην εταιρεία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  (8ο Χιλ. Ε.Ο. 
Θεσσαλονίκης – Αθηνών – ΑΦΜ : 094489753) σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, προϋπολογισμού 
προσφοράς : 36.505,00 € πλέον ΦΠΑ. 
 
γ. Εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης ύψους 
45.226,20 € με ΦΠΑ για πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος του προϋπολογισμού εξόδων 2020 Κ.Λ. 24.01 
(ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ) & 25.05 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ) 
ποσού 36.505,00 € και Κ.Λ. 54.00 (ΦΠΑ) ποσού 8.761,20 €.  
 
Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
παρούσας, δύναται να ασκηθεί ένσταση από κάθε 
ενδιαφερόμενο φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 333Α και 
επόμενα του ν. 4412/2016. 
 

ΑΔΣ :  

90 
ΑΔΑ :  

90ΛΣΟΕΠΞ-2Χ7 

Δ.Α. 
 

ΤΜΕ : 
Ενέργειες 

 
6. 

 
α. Εγκρίθηκε το υπ`αρίθμ. 1937/25-05-2020 2ο Πρακτικό 
Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Δικλείδων και Εναλλακτών 
Θερμότητας», της υπ`αρίθμ. 07.01/2020 μελέτης, 
προϋπολογισμού 27.300,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
 
β. Εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας 
στις κάτωθι εταιρείες :  

• ΤΕΜΑΚ Α.Ε.Τ.Ε. (Δ.Α. 13, Ο.Τ. 33Β, ΒΙΠΕΘ Σίνδου, 
Θεσ/νικη  – ΑΦΜ 094373941) σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, 
προϋπολογισμού προσφοράς : 11.693,08 € πλέον 
ΦΠΑ. 

• BRUNATA OOD (85 Br. Baxton blvd. BG-1618 Sofia – 
ΑΦΜ : BG 041029500) σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης, προϋπολογισμού 
προσφοράς : 6.992,00 €. 

• ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ (Μύλοι 3 – 
Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη – ΑΦΜ 800554312) 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, 
προϋπολογισμού προσφοράς : 4.063,00 € πλέον 
ΦΠΑ.                                                                                                                             

ΑΔΣ :  

91 
ΑΔΑ :  

ΩΓΦΕΟΕΠΞ-ΣΣ7 

ΔΑ 
TME : 

Ενέργειες 



 

 

ΔΑ : Δεν Απαιτείται 

 

 

6 

 
6. 

 
γ. Εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης ύψους 
26.529,53 € με ΦΠΑ για πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος του προϋπολογισμού εξόδων 2020 Κ.Λ. 24.01 
(ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ) & 25.05 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ) 
ποσού 22.748,08 € και Κ.Λ. 54.00 (ΦΠΑ) ποσού 3.781,45 €.  

 
Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
παρούσας, δύναται να ασκηθεί ένσταση από κάθε 
ενδιαφερόμενο φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 333Α και 
επόμενα του ν. 4412/2016. 
 

ΑΔΣ :  

91 
ΑΔΑ :  

ΩΓΦΕΟΕΠΞ-ΣΣ7 

ΔΑ 
TME : 

Ενέργειες 

 
7. 

 
α. Εγκρίθηκε η υπ`αρίθμ. 1833/19-05-2020 Εισήγηση για 
Ανάθεση του τμήματος Ο.Δ.Υ. για την «Προμήθεια Γραφικής 
Ύλης και Αναλωσίμων Υλικών 2020», προϋπολογισμού 
3.171,27 € πλέον Φ.Π.Α. 
 
β. Εγκρίθηκε η ανάθεση της προμήθειας στους κάτωθι 
προμηθευτές : 
 

• ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ Ο.Ε. (25ης Μαρτίου 23, 
Πτολεμαΐδα – ΑΦΜ 800611949), προϋπολογισμός 
προσφοράς : 195,50 € πλέον ΦΠΑ. 

• ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Γονατά 1, Πτολεμαΐδα – 
ΑΦΜ 070323550), προϋπολογισμός προσφοράς : 
893,54 € πλέον ΦΠΑ. 

• ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (25ης Μαρτίου 79, 
Πτολεμαΐδα – ΑΦΜ 077029450), προϋπολογισμός 
προσφοράς : 331,04 € πλέον ΦΠΑ.  

• ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (Πυθαγόρα 18, 
Εύοσμος, Θεσσαλονίκη – ΑΦΜ 998461323), 
προϋπολογισμός προσφοράς : 478,90 € πλέον ΦΠΑ. 

• ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 31, 
Μύρινα, Λήμνος – ΑΦΜ 800187440), 
προϋπολογισμός προσφοράς : 236,77 € πλέον ΦΠΑ. 

• Ι. & Γ. ΠΑΠΑΣ Ε.Ε. (Αγ. Τριάδος και Διοικητηρίου 3, 
Πτολεμαΐδα – ΑΦΜ 801047035), προϋπολογισμός 
προσφοράς : 470,64 € πλέον ΦΠΑ. 

 
γ. Εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης ύψους 
3.231,92 € με ΦΠΑ για πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος 
του προϋπολογισμού εξόδων 2020 Κ.Λ. 64.07 (ΕΝΤΥΠΑ – 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ποσού 2.606,39 € και Κ.Λ. 54.00 (ΦΠΑ) ποσού 
625,53 €.  
 

ΑΔΣ :  

92 
ΑΔΑ :  

Ω5ΑΨΟΕΠΞ-ΧΗΚ 

ΔΑ 
 

ΟΔΥ : 
Ενέργειες 

 
8. 

 
α. Εγκρίθηκε η υπ`αρίθμ. 1887/22-05-2020 εισήγηση για 
ανάθεση του Τμήματος Μελετών και Επίβλεψης για την 
«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού» της υπ`αρίθμ. 
09/2020 μελέτης και προϋπολογισμού 5.060,75 € πλέον ΦΠΑ. 
 
β. Εγκρίθηκε η ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία Β. 
ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. (1ο Χιλ. Λεωφ. Μαρκοπούλου Παιανίας – Αθήνα – 
ΑΦΜ : 094251730) προϋπολογισμού προσφοράς : 1.896,02 € 
πλέον ΦΠΑ. 
 
 

 

ΑΔΣ :  

93 
ΑΔΑ :  

ΩΗ6ΝΟΕΠΞ-ΒΘΠ 

ΔΑ 
ΤΜΕ : 

Ενέργειες 



 

 

ΔΑ : Δεν Απαιτείται 
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8. 

 
γ. Εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης ύψους 
2.351,06 € με ΦΠΑ για πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος 
του προϋπολογισμού εξόδων 2020 Κ.Λ. 25.05 (ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ) ποσού 1.896,02 € και Κ.Λ. 54.00 (ΦΠΑ) 
ποσού 455,04 €. 
 

ΑΔΣ :  

93 
ΑΔΑ :  

ΩΗ6ΝΟΕΠΞ-ΒΘΠ 

ΔΑ 
ΤΜΕ : 

Ενέργειες 

 
9. 

 
α. Εγκρίθηκε η υπ`αρίθμ. 1838/19-05-2020 Εισήγηση για 
Ανάθεση του τμήματος Μελετών και Επίβλεψης για την 
«Προμήθεια Σωληνώσεων – Εξαρτημάτων Σωληνώσεων», της 
υπ`αρίθμ. 10/2020 μελέτης και προϋπολογισμού 3.902,27 € 
πλέον Φ.Π.Α. 
 
β. Εγκρίθηκε η ανάθεση της προμήθειας στους κάτωθι 
προμηθευτές : 
 

• Μ. Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. (ΔΑ12α, ΒΙΠΕ Σίνδος, 
Θεσσαλονίκη – ΑΦΜ 094046026), προϋπολογισμός 
προσφοράς : 2.070,89 € πλέον ΦΠΑ. 

• ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (Δημοκρατίας 56, Πτολεμαΐδα – 
ΑΦΜ 026797684), προϋπολογισμός προσφοράς : 
1.103,47 € πλέον ΦΠΑ. 

 
γ. Εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης ύψους 
3.937,28 € με ΦΠΑ για πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος 
του προϋπολογισμού εξόδων 2020 Κ.Λ. 25.05 (ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΑΝΑΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ) ποσού 3.175,23 € και Κ.Λ. 54.00 (ΦΠΑ) 
ποσού 762,05 €.  

 

ΑΔΣ :  

94 
ΑΔΑ :  

6ΞΓ4ΟΕΠΞ-ΣΘΣ 

ΔΑ 
 

ΤΜΕ : 
Ενέργειες 

 
10.  

 
α. Εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση στην κατασκευάστρια 
εταιρεία inverter ΑΒΒ, ΑΒΒ Α.Ε. (15ο Χιλ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκη, Ν. 
Μουδανιών, Θέρμη – ΑΦΜ 094128622) της προμήθειας 
ανταλλακτικών των τριών τύπων εσωτερικών εφεδρικών 
ανεμιστήρων ψύξης Αντλιοστασίου ΑΚ1-ΑΚ2, σύμφωνα με το 
υπ`αρίθμ. 1790/18-05-2020 Πρωτογενές Αίτημα και πρόταση 
ανάθεσης του τμήματος Λειτουργίας και Συντήρησης. 
 
β. Εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης ύψους 
2.554,40 € με ΦΠΑ για πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος 
του προϋπολογισμού εξόδων 2020 Κ.Λ. 62.07 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ) ποσού 2.060,00 € και Κ.Λ. 54.00 (ΦΠΑ) ποσού 
494,40 €.  
 

ΑΔΣ :  

95 
ΑΔΑ :  

ΨΛΨΔΟΕΠΞ-ΛΟΒ 

ΔΑ 
 

ΤΛΣ : 
Ενέργειες 

 
11. 

 
α. Εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση κατόπιν κατάθεσης 
προσφορών δια περιφοράς του Διαχειριστικού Ελέγχου 
χρήσης 2019, στην μειοδότρια εταιρεία ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ (Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα – ΑΦΜ : 
094394659), σύμφωνα με το υπ`αρίθμ. 1943/25-05-2020 
Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ : 20REQ006759919) και Εισήγηση 
για Ανάθεση του Τμήματος Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών. 
 
β. Ορίστηκε η ανάθεση του διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 
2019, στους Ορκωτούς Ελεγκτές : κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟ 
και κ. ΜΑΣΑΟΥΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ. 

 

 

ΑΔΣ :  

96 
ΑΔΑ :  

Ψ9Π7ΟΕΠΞ-85Ξ 

ΔΑ 
ΟΔΥ : 

Ενέργειες 



 

 

ΔΑ : Δεν Απαιτείται 
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11. 

 
γ. Εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης ποσού 4.898,00 € με 
ΦΠΑ 24% για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του 
προϋπολογισμού εξόδων 2020, Κ.Λ. 61.00 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ), ποσού 3.950,00 € και 
Κ.Λ. 54.00 € (ΦΠΑ) ποσού 948,00 €.   
 

ΑΔΣ :  

96 
ΑΔΑ :  

Ψ9Π7ΟΕΠΞ-85Ξ 

ΔΑ 
ΟΔΥ : 

Ενέργειες 

 
12. 

 
α. Εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση λόγω συνέχισης 
προηγούμενης σύμβασης της παροχής υπηρεσιών συντήρησης 
– υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών Backoffice, στην 
εταιρεία O.T.S. A.E. (Μοναστηρίου 125, Θεσσαλονίκη – ΑΦΜ : 
095372259), σύμφωνα με το υπ`αρίθμ. 1712/12-05-2020 
Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ : 20REQ006695278) και Εισήγηση 
για Ανάθεση του Τμήματος Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών. 
 
β. Εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης ποσού 12.276,00 € με 
ΦΠΑ 24% για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του 
προϋπολογισμού εξόδων 2020, Κ.Λ. 62.07 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ), ποσού 9.900,00 € και Κ.Λ. 54.00 € (ΦΠΑ) ποσού 
2.376,00 €.   
 

ΑΔΣ :  

97 
ΑΔΑ :  

611ΝΟΕΠΞ-ΞΝΨ 

ΔΑ 
ΟΔΥ : 

Ενέργειες 

 
13. 

 
α. Εγκρίθηκε η πίστωση, ο τρόπος εκτέλεσης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές και οι όροι της προμήθειας μέσων ατομικής 
προστασίας, της υπ`αρίθμ. 12/2020 μελέτης, σύμφωνα με το 
υπ`αρίθμ. 1878/21-05-2020 Πρωτογενές αίτημα & Πρόταση 
Ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ : 20REQ006767055) του 
Τμήματος Μελετών και Επίβλεψης, ως εξής : 
 
Πίστωση (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) : 4.297,00 € πλέον 
ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Λ. 25.00 (ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ) και 25.05 
(ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ), προϋπολογισμού έτους 2020. 
 
Τρόπος Εκτέλεσης : Απευθείας Ανάθεση κατόπιν περιφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
υπηρεσίας. 
 
Αιτιολόγηση Κόστους : Από την υπ`αρίθμ. 12/2020 μελέτη και 
μετά από έρευνα αγοράς. 
 
β. Συγκροτήθηκε Επιτροπή Παραλαβής, ως εξής : 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
1. ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος) - ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

(Αναπληρωτής) 
2. ΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (Μέλος) – ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

(Αναπληρωτής) 
3. ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μέλος) – ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Αναπληρωτής) 
 

ΑΔΣ :  

98 
ΑΔΑ :  

63ΗΖΟΕΠΞ-58Ρ 

ΔΑ 
 

ΤΜΕ : 
Ενέργειες 

 
14. 

 
α. Εγκρίθηκε η πίστωση, ο τρόπος εκτέλεσης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές και οι όροι της προμήθειας αερίων – ενοικίαση 
φιαλών, της υπ`αρίθμ. 13/2020 μελέτης, σύμφωνα με το 
υπ`αρίθμ. 1899/22-05-2020 Πρωτογενές αίτημα & Πρόταση 
Ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ : 20REQ006767316) του 
Τμήματος Μελετών και Επίβλεψης, ως εξής : 
 
Πίστωση (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) : 4.846,85 € πλέον 
ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Λ. 24.01 (ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ) και 25.05 
(ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ), προϋπολογισμού έτους 2020. 

 

ΑΔΣ :  

99 
ΑΔΑ :  

ΩΕΙΗΟΕΠΞ-ΨΘΒ 

ΔΑ 
ΤΜΕ : 

Ενέργειες 



 

 

ΔΑ : Δεν Απαιτείται 
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14. 

 
Τρόπος Εκτέλεσης : Απευθείας Ανάθεση κατόπιν περιφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
υπηρεσίας. 
 
Αιτιολόγηση Κόστους : Από την υπ`αρίθμ. 13/2020 μελέτη και 
μετά από έρευνα αγοράς. 
 
β. Συγκροτήθηκε Επιτροπή Παραλαβής, ως εξής : 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1. ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος) - ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΙΑΣ (Αναπληρωτής) 

2. ΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (Μέλος) – ΜΟΥΤΑΦΗΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (Αναπληρωτής) 

3. ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μέλος) – ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Αναπληρωτής) 

 

ΑΔΣ :  

99 
ΑΔΑ :  

ΩΕΙΗΟΕΠΞ-ΨΘΒ 

ΔΑ 
ΤΜΕ : 

Ενέργειες 

 
15. 

 
Εγκρίθηκε η προσφυγή τη Δ.Ε.ΤΗ.Π. κατά του Ελληνικού 
Δημοσίου λόγω αναγκαστικής τοποθέτησης προστατευόμενων 
ατόμων. 
 
Ορίστηκε η δικηγόρο κα Νικολαΐδου Θεοφανή να 
εκπροσωπήσει την Δ.Ε.ΤΗ.Π. στο Τριμελές Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Κοζάνης, που θα συνεδριάσει την 26η Ιουνίου 
2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, όπου θα συζητηθεί η 
προσφυγή της Δ.Ε.ΤΗ.Π. κατά του Ελληνικού Δημοσίου 
(Υπουργείο Οικονομικών) και κατά του 1 (2017) πρακτικού και 
της ταυτάριθμης απόφασης της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής 
του άρθρου 10 του ν. 2643/1998 του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 
Ψηφίστηκε η πίστωση 538,00 € σε βάρος του Κ.Λ. 61.00 
(ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ) 
προϋπολογισμού έτους 2020 και αφορά 288,00 € για 
παράσταση στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο (με 
παρακράτηση φόρου) και 250,00 € η αμοιβή της δικηγόρου 
για σύνταξη υπομνήματος. 
 

ΑΔΣ :  

100 
ΑΔΑ :  

6Υ2ΖΟΕΠΞ-3ΓΩ 

ΔΑ 
 

ΟΔΥ : 
Ενέργειες 

 
16. 

 
α. Εγκρίθηκε η έναρξη συνεργασίας με την Τράπεζα 
EUROBANK Α.Ε. (Όθωνος 8, Αθήνα -  ΑΦΜ 996866969), για την 
αποδοχή και εκκαθάριση καρτών (Σύμβαση acquiring) καθώς 
και την προμήθεια τερματικού εξοπλισμού (POS) για την 
Πραγματοποίηση Συναλλαγών με κάρτες (πιστωτικές ή 
χρεωστικές) από την εταιρεία «ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.» (cardlink). 
 
β. Ορίστηκε ο υπεύθυνο μηχανοργάνωσης κ. Κυδώνα Γεώργιο 
ως υπεύθυνο διαχείρισης ePos Paycenter. 
 
γ. Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. κ. 
Καρακασίδη Δημήτριο, όπως επ`ονόματι και για λογαριασμό 
της Δ.Ε.ΤΗ.Π. να υπογράψει με την Τράπεζα Eurobank τη 
σχετική σύμβαση συνεργασίας για την αποδοχή και 
εκκαθάριση καρτών (Σύμβαση acquiring) καθώς και με την 
cardlink τους όρους προμήθειας και χρήσης εξοπλισμού (pos) 
για την πραγματοποίηση συναλλαγών με κάρτες καθώς και 
κάθε σχετικό με αυτές έγγραφο προβαίνοντας ταυτόχρονα σε 
κάθε δήλωση ή αποδοχή που είναι σχετική με την εκτέλεση 
της εντολής αυτής. 
 

ΑΔΣ :  

101 
ΑΔΑ :  

ΩΑΩΓΟΕΠΞ-ΑΜ6 

ΔΑ 
ΟΔΥ : 

Ενέργειες 

 



 

 

ΔΑ : Δεν Απαιτείται 
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17. 

 
Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.ΤΗ.Π. και Δήμου 
Εορδαίας για την εκτέλεση του έργου : «Σύνδεση με την 
Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας κτιρίου κέντρου διημέρευσης – 
ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ και στέγης υποστηριζόμενης 
διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση», της υπ`αρίθμ. 
06/2019 μελέτης. 
 
Κόστος σύνδεσης : 57.871,23 € (δεν χρεώνεται ΦΠΑ).  
 

ΑΔΣ :  

102 
ΑΔΑ :  

Ω8Κ7ΟΕΠΞ-ΝΨ5 

ΔΑ 
ΤΜΕ - ΟΔΥ : 
Ενέργειες 

 
18. 

 
Εγκρίθηκε η διαγραφή της Δ.Ε.ΤΗ.Π. από μέλος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 
και αντίστοιχο ποσό ύψους 3.000,00 € να διατεθεί από την 
Δ.Ε.ΤΗ.Π. για ανάγκες του Μποδοσάκειου Νοσοκομείού. 
 

ΑΔΣ :  

103 
ΑΔΑ :  

Ω5Τ5ΟΕΠΞ-0ΡΠ 

ΔΑ 
ΟΔΥ : 

Ενέργειες 

 
19. 

 
α. Εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων – 
Εξόδων και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020. 
 
Ειδικότερα οι τροποποιήσεις αφορούν τους παρακάτω 
κωδικού και προτείνονται για τους εξής λόγους : 
 
ΕΞΟΔΑ 
Κ.Λ. 55.00: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΤΑΜΕΙΩΝ: αφορά 
τακτοποίηση λογαριασμού λόγω νέου λογιστικού 
προγράμματος. 
Κ.Λ. 64.98.0002:  ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ: αφορά αύξηση λόγω 
κορωνοϊού. 
Κ.Λ. 62.98.0000: ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ: 
αφορά τακτοποίηση λογαριασμού λόγω νέου λογιστικού 
προγράμματος. 
Κ.Λ. 15.02.0020: ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ: 
αφορά το έργο «Σύνδεση με την Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας 
κτιρίου κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ 
και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική 
υστέρηση».  
 
ΕΣΟΔΑ 
Κ.Λ. 55.00: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΤΑΜΕΙΩΝ: αφορά 
τακτοποίηση λογαριασμού λόγω νέου λογιστικού 
προγράμματος. 
 
Η διαφορά των παραπάνω ποσών θα προέλθει από την 
μείωση του  κωδικού του  Έκτακτου Αποθεματικού  Κ.Λ. 
41.05. 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣ

ΜΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΝΕΑ ΠΟΣΑ 
ΚΩΔΙΚΩΝ 

ΠΟΣΑ ΓΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ

Η 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΥ 

 ΕΞΟΔΑ    

     

55.00 ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤ. 
ΤΑΜΕΙΩΝ 

70.000,00 700.000,00 630.00,00 

     

64.08.0002 ΥΛΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 

500,00 1.000,00 500,00 

     

62.98.0000 ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ 

0,00 57.871,23 57.871,23 

     

 ΣΥΝΟΛΟ   708.371,23 

     

 ΕΣΟΔΑ    

     

ΑΔΣ :  

104 
ΑΔΑ :  

Ω08ΦΟΕΠΞ-493 

[1] 
ΟΔΥ - ΤΜΕ: 
Ενέργειες 
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55.00 ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤ. 
ΤΑΜΕΙΩΝ 

0,00 700.000,00 700.000,00 

     

 ΣΥΝΟΛΟ   700.000,00 

     

41.05 ΕΚΤΑΚΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

13.261.898,42 13.253.527,19 -8371,23 

     

 ΣΥΝΟΛΟ   0,00 
 

 
19. 

 
β. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 
2020 με την προσθήκη νέου σημείου ως εξής: 
ΚΒ. «Σύνδεση με την Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας κτιρίου 
κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ και 
στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική 
υστέρηση». 
Τρόπος εκτέλεσης: Συνοπτικός διαγωνισμός. 
 

ΑΔΣ :  

104 
ΑΔΑ :  

Ω08ΦΟΕΠΞ-493 

[1] 
ΟΔΥ - ΤΜΕ: 
Ενέργειες 

 
20. 

 
Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.ΤΗ.Π. να προβεί σε 
αναζήτηση προσφορών επιτοκίου σχετικά με τις καταθέσεις 
των διαθεσίμων της Δ.Ε.ΤΗ.Π. 
 

ΑΔΣ :  

105 
ΑΔΑ :  

ΩΞΛ9ΟΕΠΞ-2Η5 

ΔΑ 
ΟΔΥ : 

Ενέργειες 

 
21. 

 
Εγκρίθηκε το υπ`αρίθμ. 1959/26-05-2020 2ο Πρακτικό της 
Επιτροπής Εξέτασης Αιτημάτων Καταναλωτών – Πολιτών – 
Φορέων. 
 

ΑΔΣ :  

106 
ΑΔΑ :  

Ψ1Φ3ΟΕΠΞ-Η6Ω 

ΔΑ 
ΤΛΣ - ΟΔΥ : 
Ενέργειες 

 
21. 

 
Εγκρίθηκε η υπ`αρίθμ. 1954/26-05-2020 αίτηση του 
σπουδαστή του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για πρακτική άσκηση 
στην Δ.Ε.ΤΗ.Π. μέσω ΕΣΠΑ.  
 
Έναρξη πρακτικής Άσκησης : Άμεσα 
 
Πίστωση : Δεν προκύπτει δαπάνη 
 

ΑΔΣ :  

107 
ΑΔΑ :  

ΨΩ86ΟΕΠΞ-ΓΓ9 

ΔΑ 
ΟΔΥ : 

Ενέργειες 

 
22. 

 
Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε εργαζόμενο 
της Δ.Ε.ΤΗ.Π. ο οποίος είναι γονέας ανηλίκου, σύμφωνα με την 
Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), την 
υπ`αρίθμ. 16135/499/23-04-2020 ΚΥΑ και 20477/604/27-05-
2020 εγκύκλιο, ως εξής : 
 
α. Εξαήμερη άδεια με αναδρομική ισχύ από 08-05-2020 έως 
15-05-2020, σύμφωνα με την υπ`αρίθμ. 1588/30-04-2020 
σχετική αίτηση. 
 
β. Τετραήμερη άδεια για τις ημέρες 3/6, 5/6, 9/6 και 
11/6/2020, σύμφωνα με την υπ`αρίθμ. 2047/01-06-2020 
σχετική αίτηση. 
 

ΑΔΣ :  

108 
ΑΔΑ :  

6ΦΕΤΟΕΠΞ-ΖΥΨ 

ΔΑ 
ΟΔΥ : 

Ενέργειες 

 
23. 

 
Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε εργαζόμενη 
της Δ.Ε.ΤΗ.Π. η οποία είναι γονέας ανηλίκου, σύμφωνα με την 
Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020) και 
την υπ`αρίθμ. 16135/499/23-04-2020 ΚΥΑ, ως εξής : 
 
Οκταήμερη άδεια με αναδρομική ισχύ από 20-05-2020 έως 29-
05-2020, σύμφωνα με την υπ`αρίθμ. 1802/18-05-2020 σχετική 
αίτηση. 
 

ΑΔΣ :  

109 
ΑΔΑ :  

65ΘΥΟΕΠΞ-ΛΦΤ 

ΔΑ 
ΟΔΥ : 

Ενέργειες 

 
24. 

 
Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε εργαζόμενο 
της Δ.Ε.ΤΗ.Π. ο οποίος είναι γονέας ανηλίκου, σύμφωνα με την 
Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020) και 
την υπ`αρίθμ. 16135/499/23-04-2020 ΚΥΑ, ως εξής :              

ΑΔΣ :  

110 
ΑΔΑ :  

ΨΕ5ΒΟΕΠΞ-21Ρ 

ΔΑ 
ΟΔΥ : 

Ενέργειες 
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24. 

 
Δεκαεξαήμερη άδεια με αναδρομική ισχύ από 11-05-2020 έως 
01-06-2020, σύμφωνα με την υπ`αρίθμ. 1676/08-05-2020 
σχετική αίτηση. 
 

ΑΔΣ :  

110 
ΑΔΑ :  

ΨΕ5ΒΟΕΠΞ-21Ρ 

ΔΑ 
ΟΔΥ : 

Ενέργειες 

 
25. 

 
Εγκρίθηκε η υπ`αρίθμ. 1638/05-05-2020 γνωμοδότηση του 
Ιατρού Εργασίας της Δ.Ε.ΤΗ.Π. για την παραμονή δύο 
εργαζομένων της Δ.Ε.ΤΗ.Π. σε κατ`οίκον περιορισμό μέχρι την 
άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω Κορονοϊού. 
 

ΑΔΣ :  

111 
ΑΔΑ :  

6ΞΜΗΟΕΠΞ-ΓΡΝ 

ΔΑ 
ΟΔΥ : 

Ενέργειες 

 
26. 

 
Επικυρώθηκε η υπ`αρίθμ. 1693/11-05-2020 Απόφαση 
Προέδρου Δ.Σ. Δ.Ε.ΤΗ.Π. περί εξουσιοδότησης της Γ. Δ/ντριας 
παραλαβής κάθε είδους εξωδίκου και λοιπών εγγράφων σε 
περίπτωση απουσίας του Προέδρου. 
  

ΑΔΣ :  

112 
ΑΔΑ :  

ΨΗΒΒΟΕΠΞ-ΔΟΕ 

ΔΑ 
ΟΔΥ : 

Ενέργειες 

 
27. 

 
Επικυρώθηκαν οι δαπάνες του υπ`αρίθμ. 1930/25-05-2020 
πίνακα δαπανών με απόφαση Γενικού Διευθυντή, περιόδου 
από 04-05-2020 έως 27-05-2020, ύψους 5.682,00 € πλέον 
ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ. 5 του Ν. 1069/80. 
 

ΑΔΣ :  

113 
ΑΔΑ :  

603ΕΟΕΠΞ-6ΛΟ 

ΔΑ 
ΟΔΥ : 

Ενέργειες 

 
28. 

 
Εγκρίθηκαν οι δαπάνες του υπ`αρίθμ. 1941/25-05-2020 
πίνακα Πιστοποιηθεισών δαπανών του τμήματος Ο.Δ.Υ. της 
Δ.Ε.ΤΗ.Π., ύψους 369.158,88 € σε βάρος των πιστώσεων των 
αντίστοιχων κωδικών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παραγρ. 4 του 
Κανονισμού Διαχείρισης. 
 

ΑΔΣ :  

114 
ΑΔΑ :  

Ω0ΤΖΟΕΠΞ-ΝΛ7 

ΔΑ 
ΟΔΥ : 

Ενέργειες 

 
29. 

 
Εγκρίθηκαν οι πληρωμές πάγιας προκαταβολής συνολικού 
ποσού 1.991,78 € και η επαναδιάθεση ποσού 2.000,00 € από 
την πάγια προκαταβολή έτους 2020. 
 

ΑΔΣ :  

115 
ΑΔΑ :  

6ΑΧΝΟΕΠΞ-ΤΗΨ 

ΔΑ 
ΟΔΥ : 

Ενέργειες 

 
30. 

 
Εγκρίθηκε η πίστωση 5.187,06 € που αφορά την κατανάλωση 
θερμικής ενέργειας των Γραφείων της Δ.Ε.ΤΗ.Π. κατά την 
χειμερινή περίοδο λειτουργίας 2019-2020, σε βάρος των Κ.Λ. 
73.00 (ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) και 54.00 (ΦΠΑ) 
προϋπολογισμού έτους 2020. 
 

ΑΔΣ :  

116 
ΑΔΑ :  

6ΨΘΙΟΕΠΞ-ΑΚ2 

ΔΑ 
ΟΔΥ : 

Ενέργειες 

 
31. 

 
Ορίστηκε ο προϊστάμενος του τμήματος Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Σταυριαννίδης Ιωάννης (ΑΔΤ : ΑΑ 
869371 και ΑΦΜ : 059539050) υπεύθυνος λογαριασμού για 
την εκταμίευση ποσών από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων του έργου «Επέκταση Δικτύου Τηλεθέρμανσης, 
Προμήθεια Θερμικών Υποσταθμών Καταναλωτών Εργατικών 
Κατοικιών ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ I, II, III, IV, V και οικισμού νέας 
Καρδιάς Δήμου Εορδαίας» με κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ27510112. 
 

ΑΔΣ :  

117 
ΑΔΑ :  

6ΠΟΛΟΕΠΞ-Ρ6Π 

ΔΑ 
ΟΔΥ : 

Ενέργειες 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

Γραΐδης Χρήστος 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Γ. Δ/ντρια της Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

 
 
 

Καλαϊτζίδου Ιωάννα 
 


