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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 64/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 17-3-2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 5397/11-3-2021 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 διατάξεων: α) της ΚΥΑ 
∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να 
συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 Αποδοχή δωρεάς από το S/M Μασουτης – τρόπος διάθεσης των προϊόντων.  
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3.∆ηµητριος Καρακασιδης 
4. Κυριακος Αντωνιαδης 

3. Αθανάσιος Τουρτουρης 

5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στεφανος Μπίγγας  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το µέλος Ευσ Κοκκινιδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε ο αναπληρωτής του Αθ Τουρτουρης.  
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα για το οποίο όλα τα παρόντα 
µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί. Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στην Αντιδήµαρχο Παιδείας Εθελοντισµού & 
Κοιν. Μέριµνας κα. Ρ. Σεβαστού η οποία ανέφερε την υπ’αριθµ. 5772/17-03-2021 εισήγηση της ως εξής: 
«Λαµβάνοντας υπόψιν: 
- το άρθρο 72 ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί µε τον ν. 4557/2018 και ισχύει και σύµφωνα µε το 
οποίο η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια για την αποδοχή πάσης φύσεως δωρεών προς τον ∆ήµο. 
- την υπ’αρ. 5118/09-03-2021 επιστολή προς το κατάστηµα µε την επωνυµία «Σούπερ Μάρκετ 
Μασούτης» περί ενίσχυσης του Τοπικού ∆ικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ∆ήµου Εορδαίας µε παροχή 
ειδών βασικής υλικής και επισιτιστικής συνδροµής για οικονοµικά αδύναµες οικογένειες του ∆ήµου 
Εορδαίας. Η δωρεά θα συµπεριλαµβάνει εξακόσια είκοσι δύο (622) τεµάχια βρεφικού γάλακτος πρώτης και 
δεύτερης ηλικίας. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 
- Να εγκρίνετε  την αποδοχή της δωρεάς ειδών βασικής επισιτιστικής συνδροµής από το κατάστηµα µε 
την επωνυµία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ» που απευθύνεται σε οικονοµικά αδύναµες οικογένειες 
∆ήµου Εορδαίας, η οποία θα περιέχει τα κάτωθι προϊόντα: 

α/α ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ 
MILUPA 

APTAMIL STEP 
UP 1+ 

1L 447 TMX 
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2 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ 
MILUPA 

APTAMIL STEP 
UP 2+ 

1L 175 TMX 

 
- Να εγκρίνετε να διαθέσει ο ∆ήµος Εορδαίας την εν λόγω δωρεά στo Τοπικό ∆ίκτυο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «ΕΟΡ∆ΑΙΑ ΕΜΕΙΣ», προκειµένου να προβεί στη υλοποίηση του αντικειµένου, µε τελικούς 
αποδέκτες τους δικαιούχους του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ΤΕΒΑ, οι οποίοι έχουν δηλώσει ως σηµείο 
διανοµής αποκλειστικά το ∆ήµο Εορδαίας». 
Να εγκρίνετε να διαθέσει ο ∆ήµος Εορδαίας την εν λόγω δωρεά στην Κοινωνική Σύµπραξη Π.Ε. Κοζάνης, 
προκειµένου να προβεί στην υλοποίηση του αντικειµένου, µε τελικούς αποδέκτες τους δικαιούχους του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ΤΕΒΑ, οι οποίοι έχουν δηλώσει ως σηµείο διανοµής αποκλειστικά το ∆ήµο 
Εορδαίας.» 
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 
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 διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   

                                       
Αριθµ. Απόφ. 64/2021 

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. 5772/17-03-2021 εισήγηση της  Αντιδηµάρχου Παιδείας-Εθελοντισµού & Κοιν. Μέριµνας κ. 
Σεβαστού 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει και αποδέχεται τη δωρεά ειδών βασικής επισιτιστικής συνδροµής από το κατάστηµα µε την 
επωνυµία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ» που απευθύνεται σε οικονοµικά αδύναµες οικογένειες ∆ήµου 
Εορδαίας, η οποία θα περιέχει τα κάτωθι προϊόντα: 

α/α ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ 
MILUPA 

APTAMIL STEP 
UP 1+ 

1L 447 TMX 

2 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ 
MILUPA 

APTAMIL STEP 
UP 2+ 

1L 175 TMX 

 
2. Εγκρίνετε να διαθέσει ο ∆ήµος Εορδαίας την εν λόγω δωρεά στην Κοινωνική Σύµπραξη Π.Ε. Κοζάνης, 
προκειµένου να προβεί στην υλοποίηση του αντικειµένου, µε τελικούς αποδέκτες τους δικαιούχους του 
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Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ΤΕΒΑ, οι οποίοι έχουν δηλώσει ως σηµείο διανοµής αποκλειστικά το ∆ήµο 
Εορδαίας. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  64/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
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