
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   306/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 28/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΑΦΟΙ Ι. ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΑΕΕ 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ. 

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 09:00 έως 11:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση δια περιφοράς, με επικοινωνία 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ 
αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 71342/6-11-2020, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
18437/10-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα 
μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                        
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
6. Νάτσης Ιωάννης 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το από 08/12/2020 (αρ. πρωτ. 
εισερχ. 18392/09-12-2020) έγγραφο της εταιρείας ΑΦΟΙ Ι. ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΑΕΕ 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ, σύμφωνα με το οποίο, ενόψει των εορταστικών ημερών 
των Χριστουγέννων, η εν λόγω εταιρεία αποφάσισε να διαθέσει και να 
διανείμει δωρεάν τρόφιμα (ελαιόλαδο, αλεύρι, όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά, 
ζάχαρη, πατάτες, κ.α.) σε περίπου 300 οικογένειες του Δήμου Αμυνταίου, 
εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη της 
τοπικής κοινωνίας στην εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια. 

Ο Πρόεδρος προτείνει να γίνει αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς.  
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Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Τις διατάξεις της περ. κα της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Το από 08/12/2020 (αρ. πρωτ. εισερχ. 18392/09-12-2020) έγγραφο της 
εταιρείας ΑΦΟΙ Ι. ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΑΕΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 

3. Την εισήγηση του Προέδρου 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την αποδοχή της δωρεάς της εταιρείας ΑΦΟΙ Ι. ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΑΕΕ 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ η οποία αφορά τη διάθεση και διανομή δωρεάν τροφίμων 
(ελαιόλαδο, αλεύρι, όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά, ζάχαρη, πατάτες, κ.α.) σε 
περίπου 300 οικογένειες του Δήμου Αμυνταίου. 

Β. Τα κριτήρια κατανομής των προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα τα οποία 
εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθορίζονται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.  

 
   

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 306/2020 

Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

 

    Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.                                                                                                     
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