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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  25ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 21-12-2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη συνεδρίαση δια περιφοράς, µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, ύστερα από την αρ. πρωτ. 26882/16-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 
του ν 4623/2019 και ισχύει, και κατ’ εφαρµογή:  α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) 
της υπ’αριθµ. 427/77440/13-11-2020 εγκ. του ΥΠΕΣ, για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Αποδοχή δωρεάς από την Tράπεζα Πειραιώς. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης   
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος 

  

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’ 
αριθµ. 27049/18-12-2020 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας , η οποία έχει ως εξής: 

«Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  
Η Τράπεζα Πειραιώς, δια του µε ηµεροµηνία 17.12.2020 ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της προς την Ταµειακή 
Υπηρεσία (µε Α.Π. εισερχοµένου 27010/17.12.2020), ενηµερώνει τον ∆ήµο ότι η Επιτροπή Χορηγιών και 
∆ωρεών της Τράπεζας έχει εγκρίνει δωρεά ποσού χιλίων (1000,00) ευρώ προς τον ∆ήµο Εορδαίας. 

 Η εν λόγω δωρεά θα πραγµατοποιηθεί δια πιστώσεως του λογαριασµού όψεως µε ΙΒΑΝ GR64 0172 2510 
0052 5105 1179 278 που τηρεί ο ∆ήµος στην Τράπεζα. Η Τράπεζα διευκρινίζει ότι δεν θα υπάρξει κάποια 
προβολή από πλευράς της Τράπεζας καθώς η έγκριση αφορά σε δωρεά. 

 Παρακαλούµε όπως προβείτε σε λήψη απόφασης αποδοχής της εν λόγω δωρεάς, κατά αρµοδιότητα (άρθ. 72, 
Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί µε το αρθ. 55, Ν.4557/2018 και ισχύει), ώστε η υπηρεσία µας να 
προβεί εµπρόθεσµα στις προβλεπόµενες ενέργειες.» 
Ο Αντιπρόεδρος τόνισε ότι, µε την περίπτ.ιη' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, ορίζεται ότι µία από τις αρµοδιότητες της 
Οικονοµικής Επιτροπής είναι και το να αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων, 
επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων κατανοµών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών 
προς τον δήµο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράµµατα, καθώς και για την 
παροχή δεσµευτικής εισήγησης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του 

ΑΔΑ: 9ΦΜΕΩΡ6-Η4Ν



άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 
2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), ως εκ τούτου σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά . 
 Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά 
 Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά.  
 

Αριθµ. Απόφ. 272/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  τις περίπτ. ιστ’ και ιη' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του 
άρθρου 40 του Ν.4735/20  
2. την παρ.1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 161), η οποία 
κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄177), 
3. την υπ’ αριθµ. 27049/18-12-2020 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει και αποδέχεται την εν λόγω δωρεά από την Επιτροπή Χορηγιών και ∆ωρεών της Τράπεζας 
Πειραιώς η οποία θα πραγµατοποιηθεί δια πιστώσεως του λογαριασµού όψεως µε ΙΒΑΝ GR64 0172 2510 
0052 5105 1179 278 που τηρεί ο ∆ήµος στην Τράπεζα. Το ποσό των 1.000 ευρώ εγγράφεται στον  ΚΑ 
1411.0000   “∆ιάφορες δωρεές” του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020. 
 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 272/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

        Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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