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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 217/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  25ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 27-7-2021 ηµέρα Τρίτη 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. 15869/23-7-2021πρόσκληση 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. 41332/2-7-
2021, β) της υπ’αριθµ. 168/13727/5-7-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης άπορου δηµότη ο οποίος έχει περιέλθει σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης λόγω θεοµηνίας (πυρκαγιάς)- Υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ ∆υτικής Μακεδονίας. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτρης Καρακασίδης  
5. Στέφανος Μπίγγας 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Αναστάσιος Παπαχρήστου 
4. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Ο κος. Σπόντης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο κος. Αν. Παπαχρήστου. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην Αντιδήµαρχο Παιδείας Εθελοντισµού & Κοιν. Μέριµνας, η 
οποία έθεσε υπόψη των µελών την υπ’ αριθµ. 15356/19-07-2021 εισήγηση της η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Θέµα: Περί χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης άπορου δηµότη ο οποίος έχει περιέλθει σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης λόγω θεοµηνίας (πυρκαγιά) – Υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ ∆υτικής 
Μακεδονίας. 

 
 Συµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του ν.4735/2020 και 
ισχύει (παρ. 1 περ.η) η Οικονοµική Επιτροπή «Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ µέρους του ∆ήµου 
για την χρηµατοδότηση η επιχορήγηση δράσεων, προγραµµάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται για την 
αποδοχή χρηµατοδότησης η επιδότησης η επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως 
αναπτυξιακά προγράµµατα η προγράµµατα επιχορήγησης.», 
 
 Στις 03-06-2021 κατατέθηκε αίτηση στο ∆ήµο από ∆ηµότη, το σπίτι του οποίου καταστράφηκε από 
πυρκαγιά ζητώντας οικονοµική ενίσχυση από το ∆ήµο. Σε ανάλογες περιπτώσεις αντιµετώπισης έκτακτης και 
σοβαρής ανάγκης ο ∆ήµος στέκεται αρωγός και σε όλο αυτό το διάστηµα, από τις 28/02/2021( ηµεροµηνία 
συµβάντος) έως  σήµερα έχει προβεί σε µία σειρά πράξεων υποστήριξης της οικογένειας. 
 Παρουσιάστηκε όµως η δυνατότητα ο ∆ηµότης να ενισχυθεί και µέσω του ΕΑΠ ∆υτικής Μακεδονίας 
κατόπιν σχετικής απόφασης του ∆ήµου για υποβολή πρότασης προς το ΕΑΠ σχετικά µε το θέµα αυτό. 
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Βασει των ανωτέρω, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως: 
 
Υποβάλει πρόταση προς το ΕΑΠ ∆υτικής Μακεδονίας µαζί µε όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα (έκθεση 
κοινωνικού λειτουργού, έκθεση πυροσβεστικής και οικονοµικά στοιχεία) προς έγκριση της προαναφερόµενης 
χρηµατοδότησης και εφόσον εγκριθεί, θα υπάρξει η σχετική αναµόρφωση του προϋπολογισµού και η 
εξειδίκευση της πίστωσης προς τον σκοπό αυτό µε ποσό που θα εγκριθεί να βαραίνει τον Κ.Α 0067330000, 
καταβολή χρηµατικού βοηθήµατος σε άπορους δηµότες. 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.                               

Αριθµ. Απόφ. 217/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
3. τις διατάξεις του ν. 4674/2020 
2. την υπ’αριθµ 15356/19-07-2021  εισήγηση της Αντιδηµάρχου Παιδείας Εθελοντισµού & Κοιν. Μέριµνας    
 
                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης προς το ΕΑΠ ∆υτικής Μακεδονίας, περί χορήγησης οικονοµικής 
ενίσχυσης άπορου δηµότη ο οποίος έχει περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω θεοµηνίας 
(πυρκαγιά)  µαζί µε όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα (έκθεση κοινωνικού λειτουργού, έκθεση πυροσβεστικής 
και οικονοµικά στοιχεία) προς έγκριση της προαναφερόµενης χρηµατοδότησης. 
Β. Εφόσον εγκριθεί, θα υπάρξει η σχετική αναµόρφωση του προϋπολογισµού και η εξειδίκευση της 
πίστωσης προς τον σκοπό αυτό µε ποσό που θα βαραίνει τον Κ.Α 0067330000, καταβολή χρηµατικού 
βοηθήµατος σε άπορους δηµότες. 
 
 
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  217/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Σεβαστού Ζαφειρούλα    

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Στέφανος Μπιγγας 
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