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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ.227/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  28ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 11-8-2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη δια περιφοράς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τακτική συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 16749/5-8-2021 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 44848/7/30-7-2021, β) της υπ’αριθµ. 174/15591/2-8-2021 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 e-mail) 
τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτρης Καρακασίδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπίγγας 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. ∆ηµήτριος Σπόντης 
3. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
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 έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ. 16970/9-8-2021 
εισήγηση της  Αντιδηµάρχου Παιδείας Εθελοντισµού & Κοιν. Μέριµνας κας. Ρ. Σεβαστού, στην οποία 
αναφέρονται  τα 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 από 05-08-2021 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 συνδροµήςγια οικονοµικά αδύναµες οικογένειες του ∆ήµου Εορδαίας. Η δωρεά θα 
συµπεριλαµβάνει εκατόν πενήντα(150) τεµάχια απορρυπαντικό, σκόνη πλυντηρίου.. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 

- Να εγκρίνετε  την αποδοχή της δωρεάς ειδών βασικής επισιτιστικής συνδροµής από τοκατάστηµα µε 
την επωνυµία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ» που απευθύνεται σε οικονοµικά αδύναµες οικογένειες 
∆ήµου Εορδαίας, η οποία θα περιέχει τα κάτωθι προϊόντα: 
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α/α ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 150 TMX 

 
- Να εγκρίνετε να διαθέσει ο ∆ήµος Εορδαίας την εν λόγω δωρεά στο Τοπικό ∆ίκτυο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «ΕΟΡ∆ΑΙΑ ΕΜΕΙΣ», προκειµένου να προβεί στην υλοποίηση του αντικειµένου, µε τελικούς 
αποδέκτες µονογονεϊκές οικογένειες µε ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στην 
πλατφόρµα ΚΕΑ και ενοικίου και έχουν αιτηθεί για επισιτιστική βοήθεια. Οι ωφελούµενοι  έχουν δηλώσει ως 
σηµείο διανοµής αποκλειστικά το ∆ήµο Εορδαίας.» 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Σύµφωνα µε 
τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά επί του θεµατος. 

Αριθµ. Απόφ. 227/2021 
                                               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. 16970/9-8-2021 εισήγηση της  Αντιδηµάρχου Παιδείας-Εθελοντισµού & Κοιν. Μέριµνας κ. 
Σεβαστού 
 
                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Αποδέχεται  την δωρεά ειδών βασικής επισιτιστικής συνδροµής από το κατάστηµα µε την επωνυµία 
«ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ», που απευθύνεται σε οικονοµικά αδύναµες οικογένειες ∆ήµου Εορδαίας, η 
οποία  περιέχει τα κάτωθι προϊόντα: 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 150 TMX 

2.Εγκρίνεται να διαθέσει ο ∆ήµος Εορδαίας την εν λόγω δωρεά στο Τοπικό ∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«ΕΟΡ∆ΑΙΑ ΕΜΕΙΣ», προκειµένου να προβεί στη υλοποίηση του αντικειµένου, µε τελικούς αποδέκτες 
µονογονεϊκές οικογένειες µε ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στην πλατφόρµα 
ΚΕΑ και ενοικίου και έχουν αιτηθεί για επισιτιστική βοήθεια. Οι ωφελούµενοι θα πρέπει να  έχουν δηλώσει 
ως σηµείο διανοµής αποκλειστικά το ∆ήµο Εορδαίας. 
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  227/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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. Αθηνά Τερζοπουλου  
5. Στέφανος Μπιγγας 

 

 

ΑΔΑ: 6ΒΗ1ΩΡ6-16Ξ


