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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 339/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  39ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 7-12-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια περιφοράς (µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 27675/3-12-2021 πρόσκληση του 
Αντιπροέδρου  που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 
(Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. ∆1α/Γ.Π. οικ 
72486/9-11-2021), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:               
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Αποδοχή χορηγίας από την ∆ΕΗ Α.Ε. για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις 2021 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. Κυριάκος Αντωνιάδης 
5. Σπόντης ∆ηµητριος 
6. Αθηνά Τερζοπουλου 
7. Στέφανος Μπίγγας 
8. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
 
  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ο Αντιπρόεδρος,  αναφερόµενος στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: 
Έχοντας υπόψιν: 

1. Το άρθρο 157 παρ. 1 Ν. 3463/2006 
2. Την παρ. 1 αρθρ. 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). 
3. Την παρ 1 αρθρ. 3Α ν. 4182/13.  
4. Το άρθρ. 55 του ν. 4557/18 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 75 του ν. 4646/19.  

Και κατόπιν του από 18-11-2021 ηλεκτρονικού µηνύµατος της Τοµεάρχη ∆ηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας 
της ∆ΕΗ Α.Ε., µε το οποίο µας έγινε γνωστό ότι η εταιρεία θα είναι χορηγός στις Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις του ∆ήµου Εορδαίας για το 2021, 
Εισηγούµαστε: 
Την αποδοχή της χορηγίας από τη ∆ΕΗ Α.Ε. για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2021 που θα 
διοργανώσει ο ∆ήµος Εορδαίας. 
Το ακριβές ύψος του ποσού χορηγίας είναι 2.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και θα διατεθεί σε κάλυψη 
τιµολογίων τα οποία θα κοπούν στα στοιχεία του ∆ήµου Εορδαίας και θα αποπληρωθούν µε κατάθεση από 
τη ∆ΕΗ Α.Ε. στο λογαριασµό του ∆ήµου Εορδαίας και κατόπιν αποστολής προς αυτήν, όλων όσων 
προβλέπονται για τη νοµιµότητα της δαπάνης και την τήρηση όλων όσων αναφέρονται στις παραπάνω 
κείµενες διατάξεις. Ως εκ τούτου προτείνεται η εγγραφή του ως άνω ποσού στον ΚΑ 1411.0005 ΕΣΟ∆ΩΝ 
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«∆ωρεά ∆ΕΗ» και εγγράφεται ισόποση πίστωση στον ΚΑ 15.6471.0005  ΕΞΟ∆ΩΝ «Έξοδα 
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (∆ωρεά ∆ΕΗ)»  του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  
Όλα τα παρόντα µέλη ψήφισαν µέσω e – mail θετικά επί των ανωτέρω, το µέλος Ευστ. Κοκκινιδης ψήφισε 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας επίσης θετικά.  Τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου & Στ Μπίγγας ψήφισαν θετικά 
µε την υποσηµείωση ότι το ποσό της επιχορήγησης είναι µικρό. 

 
Αριθµ. Απόφ. 339/2021 

                                               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 
3852/2010 
2. την ανωτέρω εισήγηση  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την αποδοχή της χορηγίας ποσού 2.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  από τη ∆ΕΗ Α.Ε. για τις Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις  2021 που θα διοργανώσει ο ∆ήµος Εορδαίας.  Το ποσό της χορηγίας  θα διατεθεί σε κάλυψη 
τιµολογίων τα οποία θα κοπούν στα στοιχεία του ∆ήµου Εορδαίας και θα αποπληρωθούν µε κατάθεση από 
τη ∆ΕΗ Α.Ε. στο λογαριασµό του ∆ήµου Εορδαίας και κατόπιν αποστολής προς αυτήν, όλων όσων 
προβλέπονται για τη νοµιµότητα της δαπάνης και την τήρηση όλων όσων αναφέρονται στις παραπάνω 
κείµενες διατάξεις. Ως εκ τούτου  εγγράφει το ως άνω ποσό στον ΚΑ 1411.0005 ΕΣΟ∆ΩΝ «∆ωρεά ∆ΕΗ» και 
εγγράφει ισόποση πίστωση στον ΚΑ 15.6471.0005  ΕΞΟ∆ΩΝ «Έξοδα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 
(∆ωρεά ∆ΕΗ)»  του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 339/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 

3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Αθηνά Τερζοπουλου 
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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