
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 186/2018  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 15-11-2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
23894/8-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το 
άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Εξουσιοδότηση στον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας για κατάθεση µηνυτήριας αναφοράς. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
       
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανιδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

Γεώργιος Θεοδοσιάδης 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Καιδης Αποστολος  
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 

 

7. Μπίγγας Στεφανος 
8. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το ανωτέρω 
ηµερήσιας διάταξης θέµα και ανέφερε ότι µε το υπ’αριθµ. 24014/9-11-2018 έγγραφό του ο ∆/ντης Κοινωνικής 
Προστασίας , Παιδείας και Πολιτισµού µας διαβιβάζει την υπ’αριθµ 20178/27-9-2018 αναφορά της τακτικής 
υπαλλήλου της ανωτέρω ∆/νσης σχετικά µε το περιστατικό αφαίρεσης προϊόντων που προορίζονταν για τους 
δικαιούχους του ΤΕΒΑ και ζητά την λήψη σχετικής απόφασης. Παραθέτω την µε αρ. πρωτ 20178/27-9-2018 
αναφορά της υπαλλήλου της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας και Πολιτισµού, η οποία έχει ως εξής: 

«….θα ήθελα να σας αναφέρω ότι χθες 26/9/2018 και περί ώρα 8:30 πµ. διαπίστωσα ότι στο κτήριο επί της 
συµβολής των οδών ∆ήµητρας µε Αγίας Τριάδος (πρώην Super Market Βερόπουλος) όπου φυλάσσονται τα 
προϊόντα του ΤΕΒΑ µε αριθµό συνταγής 4963 εισήλθαν άγνωστοι κατά το διάστηµα από τις 19:30 της 25/9/2018 
έως τις 8:30 της 26/9/2018 και αφαίρεσαν ποσότητες προϊόντων που θα διανέµονταν στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ. 

Συγκεκριµένα, διαπίστωσα ότι αφαιρέθηκαν: 

• 6 κιβώτια ελαιόλαδο, ήτοι 72 τεµάχια του 1 lt 

• 4 πολυσυσκευασίες ζάχαρης, ήτοι 40 τεµάχια ζάχαρης 

• 3 κιβώτια γάλακτος εβαπορέ, ήτοι 144 τεµάχια γάλακτος 

• 1 κιβώτιο Almyron 2,  ήτοι 6 τεµάχια γάλακτος 

• 4 πολυσυσκευασίες ρύζι καρολίνα, ήτοι 80 τεµάχια ρύζι 

• 4 κλούβες σταφύλι, ήτοι 72 κιλά 

• 2 κλούβες ροδάκινο, ήτοι 36 κιλά 

• 1 κιβώτιο µακαρόνια, ήτοι 24 τεµάχια µακαρόνια 

• 2 πολυσυσκευασίες πελτέ ντοµάτας, ήτοι 48 τεµάχια 

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες…». 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω την άσκηση µηνυτήριας αναφοράς από τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας 
κ. Ευθύµιου Λιάκου κατά αγνώστων.  

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε:  
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1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. το υπ’αριθµ. 24014/9-11-2018 έγγραφο του ∆/ντή Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας και Πολιτισµού 
3. την µε αρ. πρωτ 20178/27-9-2018 αναφορά της υπαλλήλου της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας και 
Πολιτισµού 
4. την εισήγηση του Προέδρου 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 
εξουσιοδοτεί τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιο Λιάκο για την άσκηση µηνυτήριας αναφοράς 
κατά αγνώστων, σχετικά µε το περιστατικό αφαίρεσης προϊόντων που προορίζονταν για τους δικαιούχους του 
ΤΕΒΑ, στο κτήριο επί της συµβολής των οδών ∆ήµητρας µε Αγίας Τριάδος (πρώην Super Market Βερόπουλος). 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 186/2018. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φώτιος Ιορδανίδης 
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 

Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 

Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Στέφανος Μπίγγας 

                   Γεωργιος Καραϊσκος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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