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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 19-6-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
αρ. πρωτ. 11476/12-6-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, 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 των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) 
και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 
του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Αποδοχή δωρεά ενός (1)  σαρώθρου από την εταιρεία Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG Greece. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Τσεχελίδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
   
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
Τσεχελίδης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  και εισηγούµενος  το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα , έθεσε υπόψη των µελών ότι στα 
πλαίσια της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η εταιρία «Trans Adriatic Pipeline AG Greece» , µε  
διακριτικό τίτλο  ΤΑΡ, µας ενηµέρωσε ότι προτίθεται να προβεί στη χορηγία εξοπλισµού καθαριότητας προς 
όφελος του ∆ήµου, και πιο συγκεκριµένα ενός σαρώθρου. 
Η ∆/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µας µε το υπ΄αρίθµ 21939/29-10-2019 έγγραφό της  
προς την εταιρεία   «Trans Adriatic Pipeline (ΤΑΡ) AG Greece» αναφέρει ότι το σάρωθρο που προτείνει εκ 
νέου η εταιρεία (σχετ το αριθµ πρωτ 21939/29-10-2019 e-mail) είναι µέσα στα επιθυµητά πλαίσια του ∆ήµου 
Εορδαίας και ως εκ τούτου συµφωνούµε µε τις επισυναπτόµενες τεχνικές προδιαγραφές. 
Στη συνέχεια  η ∆/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µε το 10430/2-6-2020 έγγραφο της προς 
τη Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται τα εξής: 
 « 
ΘΕΜΑ : Αποδοχή ∆ωρεάς ενός (1) σαρώθρου από την εταιρεία Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG Greece. 
ΣΧΕΤ. : 1. To υπ’ αριθµ. πρωτ. 21939/29-10-2019 έγγραφο (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) της εταιρείας 

Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG Greece. 
2. To υπ’ αριθµ. πρωτ. 21939/29-10-2019 έγγραφο µας. 
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Μετά από το υπ’ αριθ. 21939/29-10-2019 έγγραφο µας, σύµφωνα µε το οποίο το σάρωθρο πληροί τις 
απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές, παρακαλούµε για τη δική σας απόφαση σχετικά µε την αποδοχή 
της δωρεάς.» 

   Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το  
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν. 
2. το υπ’αριθµ 10430/2-6-2020 έγγραφο της ∆/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 
 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

Αποδέχεται τη δωρεά της εταιρίας «Trans Adriatic Pipeline (ΤΑΡ) AG Greece» και συγκεκριµένα ενός 
σαρώθρου , το οποίο είναι προς όφελος των αναγκών του ∆ήµου Εορδαίας και θα καλύψει τις ανάγκες  της 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου έγιναν αποδεκτά µε το 
υπ’αριθµ 21939/29-10-2019 έγγραφο της αρµόδιας ∆/νσης. 
 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 134/2020. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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 Τσεχελίδης 
 4. Στέφανος Μπιγγας 
 5. ∆ηµήτριος Σπόντης 
 6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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