
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ    Αριθμ. Απόφ. 158 /2020 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 

Από το πρακτικό της 21ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεμαΐδα   σήμερα  27-11-2020   ημέρα  Παρασκευή     και  ώρα  
17:00   το Δημοτικό Συμβούλιο   συνήλθε, μετά  την  υπ. αριθμ.  24751/20-11-
2020  πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή,  μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010  , 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018  σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου ,  τις υπ’ 
αριθ. 18318/13-3-20  και αριθ. 40 /20 εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 , 
καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση Δ1α. 63548/7-10-2020 με τα παρακάτω 
θέματα: 
………………………………………………………………………………………… 
 Έγκριση δημιουργίας Τοπικού Δικτύου Αλληλεγγύης μέσω του Γραφείου 

Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών και Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας 

…………………………………………………………………………………………. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 

1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης                                 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος     
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης Δημήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά  
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. Δίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Μπίγγας Στέφανος 
21. Κωτσίδης Στέφανος 

1. Μαυρίδου Μάρθα 
2. Κοκκινίδης Ευστάθιος 
3. Τουρτούρης Αθανάσιος 
4. Παπαχρήστου Αναστ 
5. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
6. Σολαχίδου Βασιλική. 
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22. Τραχανάς Δημήτρης 
23. Μωυσιάδης Στυλιανός 
24. Καραβασίλης Ιωάννης 
25. Σπόντης Δημήτριος 
26. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
27. Χόλμπα Αντωνία 

 
O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
……………………………………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας  προσκλήθηκε και  απάντησε με 
σχετικό email  σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του. 
…………………………………………………………………………………………. 
 Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος διαβίβασε  με email στα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου την υπ’ αριθ. 25287/26-11-2020 εισήγηση της Αντιδημάρχου κ. 
Σεβαστου  που αφορά την :Έγκριση δημιουργίας Τοπικού Δικτύου Αλληλεγγύης  

μέσω του Γραφείου Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών και Προγραμμάτων Κοινωνικής 
Προστασίας για έγκριση από το ΔΣ. 
Το εν λόγω θέμα τίθεται εκτός ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το 67 παρ. 7 του Ν. 
3852/2010 και κάλεσε το σώμα να αποφανθεί για το κατεπείγον του Θέματος. 

Το ΔΣ σύμφωνα με τα email που εστάλησαν  απεφάνθη για το κατεπείγον της 
συζήτησης του εν λόγω θέματος.  
και συγκεκριμένα η εισήγηση έχει ως εξής : 
 

Το Γραφείο Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών και Προγραμμάτων Κοινωνικής 
Προστασίας του Δήμου Εορδαίας, οργανώνει και συντονίζει τις δυνάμεις 
προσφοράς του τόπου μας και αποκτά ταυτότητα. 
Με ανιδιοτέλεια και πίστη στο «Εμείς» αξιοποιούμε το πολύτιμο 
ανθρώπινο κεφάλαιο, τους εθελοντές και οργανώνουμε δράσεις θωράκισης της κοινωνικής 
συνοχής.  
Ενισχύουμε τις δομές αλληλεγγύης που διαχρονικά προσφέρουν στον τόπο μας 
υποστηρίζουμε τις δομές αλληλεγγύης που διαχρονικά προσφέρουν στον τόπο μας. 
Υποστηρίζουμε και αγκαλιάζουμε το έργο τους. 
Συντονίζουμε και οργανώνουμε δράσεις που αφορούν : 
Την Κοινωνική Αλληλεγγύη/ πρόνοια 
Το Περιβάλλον 
Την πολιτική Προστασία 
Την Υγεία 
Την παιδεία και τον Αθλητισμό 
Την πολιτιστική κληρονομιά. 
 
Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της κοινωνικοοικονομικής κρίσης το «Εορδαία Εμείς» γίνεται 
σημείο αναφοράς της προσφοράς, της βοήθειας, της αλληλεγγύης και του Εθελοντισμού. 
 
  Κάνουμε το εγώ, εμείς, λειτουργούμε συντονισμένα, αναζητούμε το σήμα « Εορδαία Εμείς » 
 σε συμβεβλημένα καταστήματα του τόπου μας και προσφέρουμε . 
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Περιγραφή πρώτης δράσης:   Μαζεύουμε τρόφιμα Μοιράζουμε αγάπη 
 

Ο Δήμος Εορδαίας αναγνωρίζοντας την τεράστια πλέον ανάγκη υποστήριξης 

συνανθρώπων μας που πλήττονται σκληρά   από την έλλειψη βασικών ειδών 

διατροφής, καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής, οργανώνει μέσω του Γραφείου 

Εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας ένα 

Τοπικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον διακριτικό τίτλο  Εορδαία  Εμείς   

που θα στοχεύει στην υλική ενίσχυση με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης κάτοικων 

του δήμου μας με σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Η πρόσκληση για 

παροχή βοήθειας θα απευθύνεται προς όλους τους δημότες μας, ελπίζοντας ότι πάρα 

την περίοδο οικονομικής ύφεσης που διανύει η χώρα μας, ο καθένας μας μπορεί να 

συμβάλει στο μέτρο των δυνατοτήτων του. 

 

 Τα ωφελούμενα νοικοκυριά θα υποδεικνύονται από τους υπεύθυνους του 

Κέντρου Κοινότητας και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής με βάση 

κοινωνικοοικονομικά κριτήρια αλλά και σε συνεργασία με τους Προέδρους 

των τοπικών κοινοτήτων και Διευθυντών σχολείων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έπειτα από κοινωνική έρευνα. 

 

 Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα 

μέτρα πρόληψης, ασφάλειας και υγιεινής και με σκοπό να περιοριστούν οι 

μετακινήσεις. 

 

Ως σημεία αναφοράς ορίζονται αρχικά όλα τα συμβεβλημένα τοπικά 

καταστήματα Super Markets που θα φέρουν το διακριτικό σήμα του Εορδαία 

Εμείς ,με στόχο να γινόμαστε ολοένα και περισσότεροι, εφόσον υπογραφεί 

συμφωνητικό συνεργασίας στο οποίο γίνεται αναφορά παρακάτω: 

 

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

Στην Πτολεμαΐδα, σήμερα την ……………… 2020 μεταξύ των: 

 

(1) Του Δήμου Εορδαίας (ΑΦΜ 99805431, ΔΟΥ Πτολεμαΐδας, τηλ. 2463350100, 

email: 

 

grdhmarxou@ptolemaida.gr), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, επί της 25 ης 

Μαρτίου 15, και 

 

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από την Αντιδήμαρχο 

Παιδείας, 

 

Εθελοντισμού και Κοινωνικής Μέριμνας Ζαφειρούλας Γ. Σεβαστού, καλούμενης 

εφεξής 

 

“ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”, και 

 

mailto:grdhmarxou@ptolemaida.gr
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(2) Της επιχείρησης με την 

επωνυμία…………………………………………………………………………… 

 

(ΑΦΜ: ….……………………..., ΔΟY:……………………….………………., τηλ. 

………………………….……, 

 

email:…………………………………………….), που εδρεύει στην 

……………………………….………………, επί 

 

της οδού ………………..………………….…….…, και εκπροσωπείται νόμιμα για 

την υπογραφή του 

 

παρόντος από τον/την κ. ……………………………………………………., 

καλουμένου εφεξής “Μέλους”. 

 

Καλούμενα από κοινού ‘τα Μέρη’. 

 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

 
Ι. Ο Δήμος Εορδαίας δημιουργεί ένα Τοπικό Δίκτυο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης  <<Εορδαία Εμείς>> με σκοπό τη συγκέντρωση ειδών βασικής 
υλικής και επισιτιστικής συνδρομής για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
και τους πληγέντες από τις συνέπειες του COVID19. 
 
ΙΙ. Ο Δήμος Εορδαίας και το Μέλος επιθυμούν να συνεργαστούν στο 
κοινωνικό πρόγραμμα 
 
με θέμα: «Μαζεύουμε Τρόφιμα- Μοιράζουμε Αγάπη», το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια 
 
αφενός της προστασίας των ανθρώπων και των ευπαθών ομάδων που στερούνται βασικών 
 
υλικών και τροφίμων και αφετέρου του συντονισμού των εθελοντικών 
δράσεων σχετικών 
 
με την αλληλοβοήθεια. Το πρόγραμμα θα αφορά στην προσφορά βασικών υλικών και 
 
τροφίμων πρώτης ανάγκης. 
 
IV. Με το παρόν συμφωνητικό τα Μέρη επιθυμούν να ρυθμίσουν και συμφωνήσουν τους 
 
ειδικότερους όρους του Κοινωνικού Προγράμματος και της συνεργασίας τους. 
 
 
 
ΤΟΥΤΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗ 
 
ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: 
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1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
 
Τα Μέρη θα συνεργαστούν στο κοινωνικό πρόγραμμα ‘Μαζεύουμε Τρόφιμα- Μοιράζουμε 
 
Αγάπη’ (εφεξής ‘το Κοινωνικό Πρόγραμμα’). Το Κοινωνικό Πρόγραμμα αφορά στη 
 
συγκέντρωση τροφίμων και άλλων ειδών μέσα σε τοπικές επιχειρήσεις που 
 
δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου Εορδαίας με σκοπό αυτά να διανεμηθούν σε 
 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και νοικοκυριά που διαβιούν στα όρια της 
ακραίας φτώχειας. 
 
Οι δικαιούχοι αφορούν και σε πληγέντες από τις κοινωνικοικονομικές 
επιπτώσεις της 
 
πανδημίας του Covid-19. Η συγκέντρωση των ειδών μπορεί να γίνει από το 
Δεκέμβριο του 
 
2020 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2021 με δυνατότητα παράτασης. 
 
 
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. 
 
 
Ο ρόλος του ‘Δήμου Εορδαίας’ περιορίζεται στον συντονισμό του Κοινωνικού 
 
Προγράμματος και στη διαμεσολάβηση μεταξύ του Μέλους και των δικαιούχων για την 
 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Ειδικότερα, ο ‘Δήμος Εορδαίας’, 
συντονίζει την 
 
ενημέρωση των δικαιούχων για τις προϋποθέσεις συμμετοχής αυτών στο Κοινωνικό 
 
Πρόγραμμα, τις ποσότητες που τους αναλογούν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα της 
 
υλοποίησης του. 
 
Το Μέλος ενημερώνει το ‘Δήμο Εορδαίας’ μόλις συγκεντρωθεί εύλογη ποσότητα 
 
προσφορών ή με τη λήξη του προγράμματος, ώστε να συγκεντρωθούν οι 
ποσότητες σε έναν 
 
αποθηκευτικό χώρο και να γίνει η διαλογή των ειδών. Εφόσον οι 
δικαιούχοι αποδεχθούν 
 
την προσφορά και τις υποχρεώσεις του Κοινωνικού Προγράμματος, γίνεται 
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η διανομή με 
 
ευθύνη των Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας. Τέλος, ο ‘Δήμος Εορδαίας’ 
συγκεντρώνει τα 
 
Πρωτόκολλα Παράδοσης- Παραλαβής καθώς και τις αναφορές ελέγχου των Υπηρεσιών που 
 
πραγματοποιούν τις διανομές. 
 
 
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΟΙΣ ΜΕΛΩΝ  
 
 
Το Μέλος θα συνεργάζεται με τον ‘Δήμο Εορδαίας’ για την επίτευξη των στόχων του 
 
Κοινωνικού Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, τοποθετεί σε εμφανές σημείο καλάθι/ 
 
καρότσι με αναρτημένη την αφίσα, την οποία θα του προμηθεύσει ο Δήμος 
Εορδαίας, και 
 
μέσα σε αυτό οι πελάτες μπορούν να εναποθέτουν τις προσφορές τους. 
Οποιαδήποτε άλλη 
 
προσφορά του Μέλους εφόσον εξυπηρετεί τους σκοπούς του προγράμματος είναι 
 
αποδεκτή. Τέλος, το Μέλος ενημερώνει το ‘Δήμο Εορδαίας’ μόλις 
συγκεντρωθεί εύλογη 
 
ποσότητα προσφορών ή με τη λήξη του προγράμματος να παραλάβει τις ποσότητες και 
 
υπογράφει Πρωτόκολλο -Παράδοσης Παραλαβής. 
 
 
 
4. ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 
 
 
Ως «Προσωπικό Δεδομένο» θα νοείται κάθε πληροφορία ή σύνολο πληροφοριών σε 
 
οποιαδήποτε μορφή που θα χρησιμοποιείται από τα συμβαλλόμενα μέρη για να 
 
προσδιορίσει την ταυτότητα ορισμένου φυσικού προσώπου. Τα μέρη 
δεσμεύονται δια του 
 
παρόντος να συμμορφώνονται προς όλους τους εφαρμοστέους νόμους, κανόνες και 
 
κανονισμούς περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε θα 
 
ισχύουν, αναφορικά με τη συλλογή, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταβίβαση, 
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τροποποίηση, διαγραφή ή/και αποκάλυψη οποιουδήποτε προσωπικού δεδομένου βάσει 
 
της παρούσας σύμβασης. 
 
Συγκεκριμένα τα μέρη διαβεβαιώνουν ότι θα προβούν προς όλες τις αναγκαίες 
 
γνωστοποιήσεις ή/και αιτήσεις προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων για την παροχή 
 
άδειας ως προς τα αρχεία προσωπικών δεδομένων τα οποία τηρούν ως Υπεύθυνοι 
 
Επεξεργασίας κατά τους ορισμούς του Ν. 4624/2019 και ότι θα λάβουν 
όλες τις αναγκαίες 
 
συναινέσεις των υποκειμένων των δεδομένων για τη συλλογή κι επεξεργασία των 
 
δεδομένων τους, όποτε αυτό απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία. Τα 
μέρη συμφωνούν 
 
επίσης να λαμβάνουν όλα τα εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των 
 
προσωπικών δεδομένων που διατηρούν έναντι του κινδύνου απώλειάς τους, κατάχρησής 
 
τους, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά, αποκάλυψης, αλλοίωσης ή καταστροφής 
 
τους. 
 
 
 
5.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 
 
Το παρόν συμφωνητικό συνεργασίας τίθεται σε ισχύ από την ημέρα 
υπογραφής του και η 
 
διάρκειά του συμφωνείται ως και τον Ιανουάριο 2021 με δυνατότητα 
παράτασης . Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης των ανωτέρω 
“Υποχρεώσεων 
 
ΜΕΛΩΝ” ο ‘Δήμος Εορδαίας’ τηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει πριν τη 
λήξη του μονομερώς 
 
το παρόν συμφωνητικό συνεργασίας. 
 
Το παρόν δύναται να καταγγελθεί από οιοδήποτε εκ των Μερών για 
οιοδήποτε λόγο και 
 
οιαδήποτε χρονική στιγμή αζημίως κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης 
κοινοποιούμενης προ 
 
δέκα (10) ημερών προς τον αντισυμβαλλόμενο. 
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6. ΑΠΟΡΡΗΤΟ 
 
 
Τα Μέρη οφείλουν να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια και να μην αποκαλύπτουν ή να μην 
 
καθιστούν προσβάσιμα, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, προς οιονδήποτε τρίτο ή τρίτους 
 
 
 
οιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορίες περιέρχονται σε γνώση τους εξ αφορμής της 
 
παρούσας συνεργασίας τους και στα πλαίσια του Κοινωνικού Προγράμματος, εκτός εάν 
 
άλλως έχει συμφωνηθεί εγγράφως από τα Μέρη. Η παρούσα διάταξη θα διατηρηθεί σε 
 
ισχύ και μετά τη λήξη του παρόντος. 
 
 
 
7. ΕΚΧΩΡΗΣΗ  
 
Το παρόν συμφωνητικό συνεργασίας, καθώς και όλα τα δικαιώματα που παρέχονται δι’ 
 
αυτού δεν δύνανται να εκχωρηθούν ή να μεταβιβαστούν από οιοδήποτε από τα Μέρη, 
 
εκτός εάν το έτερο Μέρος παράσχει εγγράφως την έγκρισή του για μια 
τέτοια εκχώρηση. 
 
 
 
8. ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
 
Τα Μέρη παραιτούνται από οιοδήποτε δικαίωμα να προσβάλλουν ή να καταγγείλουν το 
 
παρόν συμφωνητικό ή οιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις του για 
 
οιονδήποτε λόγο –συμπεριλαμβανομένων και των λόγων που προκύπτουν από τα Άρθρα 
 
178, 179 και 388 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, όλοι εκ των οποίων 
έχουν γίνει αποδεκτοί 
 
ως εύλογοι, δεσμευτικοί και υποχρεωτικοί. 
 
 
 
9. ΤΡΟΠΟΟΙΗΣΕΙΣ  
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Οιαδήποτε τροποποίηση, αναθεώρηση, αλλαγή ή απόκλιση από το παρόν συμφωνητικό 
 
συνεργασίας, θα θεωρείται έγκυρη και δεσμευτική εφόσον καταρτισθεί εγγράφως και 
 
υπογραφεί από αμφότερα τα Μέρη ή από τους νομίμως εξουσιοδοτηθέντες εκπροσώπους 
 
τους. Οι προφορικές συμφωνίες δεν είναι έγκυρες. 
 
 
10. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
  
 
Οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή άλλη επικοινωνία απαιτείται ή επιτρέπεται 
να δοθεί σύμφωνα 
 
με το παρόν συμφωνητικό συνεργασίας πρέπει να γίνεται εγγράφως και να 
αποστέλλεται 
 
δια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις των Μερών που αναγράφονται 
 
ανωτέρω, εκτός εάν η αλλαγή διεύθυνσης έκαστου Μέρους έχει κοινοποιηθεί εγγράφως 
 
στον αντισυμβαλλόμενο. 
 
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, το παρόν συμφωνητικό συνεργασίας αναγνώσθηκε, 
 
βεβαιώθηκε, εγκρίθηκε από τους νομίμως εξουσιοδοτηθέντες εκπροσώπους 
των Μερών και συνετάγη σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία κάθε 
Μέρος έλαβε από ένα. 
 
 
 
Η πρόσκληση για παροχή βοήθειας θα απευθύνεται προς όλους τους δημότες μας, 
 
ελπίζοντας ότι πάρα την περίοδο οικονομικής ύφεσης που διανύει η χώρα 
μας, ο καθένας μας μπορεί να συμβάλει στο μέτρο των δυνατοτήτων του. 
 
 Οι ωφελούμενες οικογένειες θα υποδεικνύονται από τους υπεύθυνους του 
Κέντρου Κοινότητας και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής με βάση 
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια αλλά και σε συνεργασία με τους Προέδρους 
των τοπικών κοινοτήτων, Διευθυντών σχολείων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και κάθε δημόσιο και ιδιωτικό φορέα 
που επιθυμούν να σταθούν αρωγοί σε στη συγκεκριμένη και σε ανάλογες 
δράσεις, έπειτα από κοινωνική έρευνα. 
 
 Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα 
μέτρα πρόληψης, ασφάλειας και υγιεινής και με σκοπό να περιοριστούν οι 
μετακινήσεις. 
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Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε προς το Δημοτικό συμβούλιο: 
 
Α. Την αποδοχή της δημιουργίας Τοπικού Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
με το διακριτικό τίτλο Εορδαία Εμείς και 
 
Β. Την έγκριση της συγκεκριμένης δράσης Μαζεύουμε τρόφιμα Μοιράζουμε αγάπη 
 
Γ. Την εξουσιοδότηση του Γραφείου Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών και 
Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας για την υλοποίηση των δράσεων. 
 
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
                                            Αριθμ. απόφ. 158/2020 
 
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω 
 
                                              Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 

1. Τη Δημιουργία Τοπικού Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης  με το διακριτικό τίτλο  « 
ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΜΕΙΣ  » 

2. Εγκρίνει την συγκεκριμένη δράση Μαζεύουμε τρόφιμα ..Μοιράζουμε αγάπη. 

3. Εξουσιοδοτεί το Γραφείο Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών και 
Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας για την υλοποίηση των δράσεων. 
 

 
 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ 158/2020  
……………………………………………………………………………………………… 

Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 

Παναγιώτης Πλακεντάς 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
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Πτολεμαΐδα  

 
Ο Πρόεδρος  

Δημοτικού Συμβουλίου 
 

 
 
        Χαρακτσής Ιωάννης        

Τερζοπούλου Αθηνά  
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Τραχανάς Δημήτρης 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλμπα Αντωνία 
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