
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 260/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  24ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 4-12-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη συνεδριαση δια περιφοράς, µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, ύστερα από την αρ. πρωτ. 25475/30-11-2020 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 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’), της υπ’αριθµ. 
εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ. 60249/23-9-2020 καθώς 
και της υπ’αριθµ. ΚΥΑ ∆1 α/ΓΠ.οικ. 68952 (ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τα,Β), επίσης της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 
71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899 τΒ) & των ∆Ι∆Α∆/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 & 427/77440/1311-2020 εγκ του 
ΥΠΕΣ για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Ολοκλήρωση των διαδικασιών δωρεάς, παραχώρηση τεσσάρων οχηµάτων από τη ∆ΕΗ. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’ 
αριθµ. 25273/26-11-2020 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ :Ολοκλήρωση των διαδικασιών δωρεάν παραχώρησης των τεσσάρων (4) οχηµάτων από τη ∆ηµόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.» 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 
1. Υπ’ αριθµ. πρωτ. 12678_29-06-2020,   ΑΡ./ ∆ΣΑΛΠ/53/12,06,2020 Ε.Κ 63876 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Σχεδιασµού και απόδοσης Λειτουργιών Παραγωγής. ∆.Ε.Η Α.Ε 
2. Υπ’ αριθµ. 145_6-7-2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Με την υπ΄αρίθµ. 145-2020 απόφαση οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, αποφασίστηκε η 

αποδοχή δωρεάς της εταιρίας «∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.» τεσσάρων οχηµάτων σύµφωνα µε 

τον παρακάτω πίνακα. 

 
Α/Α Είδος Εργοστάσιο 

κατασκευής 
Τύπος 
Οχήµατος 

Αρ. Πλαισίου Έτος 
Κτήσης 

Τύπος 
Καυσίµου 

Εκτιµώµενο 
κόστος ∆ωρεάς 

1 Φορτηγό κοινό ISUZU DMAX TF MPATFS86H8H 2008 Πετρέλαιο 1500,00€ 
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µη 
ανατρεπόµενο 

190 4X4 563780 

2 Φορτηγό κοινό 
µη 
ανατρεπόµενο 

ISUZU DMAX TF 
190 4X4 

MPATFS86H8H
564379 

2008 Πετρέλαιο 1500,00€ 

3 Φορτηγό κοινό 
µη 
ανατρεπόµενο 

ISUZU DMAX TF 
190 4X4 

MPATFS86HAT
100216 

2009 Πετρέλαιο 1500,00€ 

4 Φορτηγό κοινό 
µη 
ανατρεπόµενο 

ISUZU DMAX TF 
190 4X4 

MPATFS86HAT
100117 

2009 Πετρέλαιο 1500,00€ 

 
Προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της δωρεάν παραχώρησης των τεσσάρων (4) οχηµάτων 

µας γνωστοποιήθηκε κατόπιν τηλεφωνικής συνοµιλίας από το αρµόδιο Τµήµα  της ∆ηµόσιας Επιχείρησης 

Ηλεκτρισµού Α.Ε. ότι απαιτείται η σύναψη Συµβολαιογραφικής πράξης δωρεάς το κόστος της οποίας θα 

καλυφθεί από τη ∆.Ε.Η Α.Ε.  

Για τον σκοπό αυτό παρακαλούµε  να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος Εορδαίας κ. Παναγιώτης Ν. 

Πλακεντάς  όπως προβεί στο όνοµα και για λογαριασµό του ∆ήµου Εορδαίας  για την υπογραφή του 

σχετικού συµβολαίου δωρεάς καθώς και όλες τις απαιτούµενες νόµιµες διαδικασίες για την σύνταξη του 

σχετικού συµβολαίου. Στην περίπτωση που λόγω αδυναµίας του ∆ηµάρχου να παραστεί για την υπογραφή 

της συµβολαιογραφικής πράξης τότε θα οριστεί αντικαταστάτης µε πληρεξούσιο του οποίου τα έξοδα θα 

καλυφθούν από τον Κ.Α 00.6495.0000.  

Τέλος τυχόν φόροι και τέλη που θα προκύψουν από την εν λόγω διαδικασία και βαρύνουν το ∆ήµο 

Εορδαίας θα καλυφθούν από τον Κ.Α 00.6331.0000.  

Παρακαλούµε για την δική σας απόφαση.» 

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά. 
 

Αριθµ. Απόφ. 260/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την υπ’αριθµ 25273/26-11-2020 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής 
3. την υπ’ αριθµ. 145/6-7-2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει τη σύναψη και εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Εορδαίας κ. Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, να προβεί 

στο όνοµα και για λογαριασµό του ∆ήµου Εορδαίας , στην υπογραφή της Συµβολαιογραφικής 

πράξης δωρεάς της εταιρίας «∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.», µε την οποία παραχωρούνται 

δωρεάν τέσσερα οχήµατα στον ∆ήµο Εορδαίας. Το κόστος του συµβολαίου θα καλυφθεί από τη 

∆.Ε.Η Α.Ε.. Στην περίπτωση που λόγω αδυναµίας του ∆ηµάρχου να παραστεί για την υπογραφή της 

συµβολαιογραφικής πράξης τότε θα οριστεί αντικαταστάτης του µε πληρεξούσιο.  

2. Η δαπάνη της σύνταξης του πληρεξούσιου θα καλυφθεί από τον Κ.Α 00.6495.0000, τυχόν φόροι και 

τέλη που θα προκύψουν από την εν λόγω διαδικασία και βαρύνουν το ∆ήµο Εορδαίας θα καλυφθούν 

από τον Κ.Α 00.6331.0000, του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 .  
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 260 /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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