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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 26-9-2019 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 18808/20-9-2019 
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία 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 , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Συγκρότηση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας και εκλογή Αντιπροέδρου, για την χρονική περίοδο από 1-9-
2019 µέχρι 6-11-2021. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς Πρόεδρος   
2. ∆ηµήτριος Ορφανιδης  
3. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
4. Κυριάκος Αντωνιαδης  
5. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
6. Αθηνά Τερζοπουλου  
7. Στέφανος Μπιγγας  
8. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
9. ∆ηµήτριος Σπόντης  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 O Πρόεδρος Παναγιώτης Ν.Πλακεντάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας 
διάταξης θέµα, ανέφερε τα εξής: 
Κατ’ εφαρµογή των  διατάξεων των άρθρων 74 & 75 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν µε το αρ 2 του ν.4623/2019 και 
ισχύουν καθώς και την εγκ 90/59849/21-8-2019 του ΥΠ.ΕΣ., το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αριθµ 217/2019 Α∆Σ προεβη 
στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας και µε την 
υπ’αριθµ 512/18538/19-9-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου ορίστηκαν Αντιδήµαρχοι ως µέλη της. Ως εκ τούτου η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας συγκροτείται σε σώµα και αποτελείται από τα εξής τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη: 
 Τακτικά  Αναπληρωµατικά  
1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντας Πρόεδρος   
2. ∆ηµήτριος Ορφανιδης  
3. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
4. Κυριάκος Αντωνιαδης  Άννα Καϊδου  
5. ∆ηµήτριος Καρακασιδης ∆ηµήτριος Τσεχελιδης  
6. Αθηνά Τερζοπουλου Κων/νος Μιχος  
7. Στέφανος Μπιγγας Στεφανος Κωτσιδης  
8. Ευστάθιος Κοκκινιδης Τουρτουρης Αθανασιος 
9. ∆ηµήτριος Σπόντης Παπαχρηστου Αναστασιος 

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης – Συγκρότηση και Εκλογή Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 76 του Ν.4555-2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και του άρθρου 2 παρ.1 περ.11 του Ν.4623/2019 
(ΦΕΚ 134/Α΄/09-08-2019) «Συγκρότηση Εκλογή Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», προβλέπεται ότι η 
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Οικονοµική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση µετά την εκλογή της εκλέγει µεταξύ των µελών της, µε φανερή ψηφοφορία, τον 
Αντιπρόεδρο. ∆ικαίωµα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 
Επίσης σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 90/59849/21-08-2019 του ΥΠ.ΕΣ. «Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία όλων των µελών της αντίστοιχης Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, 
τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Εάν και πάλι, δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία 
και εκλέγεται όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο της 
κατά περίπτωση οικείας Επιτροπής. 
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να προβεί στην Εκλογή του Αντιπροέδρου της και 
προτείνω για την θέση του Αντιπροέδρου τον κ. ∆ηµήτριο Ορφανιδη.  
∆εν τέθηκε άλλη υποψηφιότητα. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά.  
Έπειτα από την διαδικασία της φανερής ψηφοφορίας ο κ Ορφανιδης ∆ηµήτριος έλαβε εννέα (9) ψήφους.  

 
Αριθµ. απόφ.   78/2019 

 
   Η Οικονοµική Επιτροπή  έχοντας υπόψη  
 
1. τις διατάξεις των άρθρων74 & 75 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν µε το αρ 2 του ν.4623/2019 και ισχύουν 
2. την εγκ 90/59849/21-8-2019 του ΥΠ.ΕΣ. 
3. την υπ’αριθµ 217/2019 Α∆Σ περί εκλογής µελών ( τακτικών και αναπληρωµατικών) Οικονοµικής Επιτροπής και την 
υπ’αριθµ 132868/16-9-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆/σης Ηπείρου-∆υτ. Μακεδονιας 
4.την υπ’αριθ 512/18538/19-9-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία  ορίστηκαν Αντιδήµαρχοι ως µέλη της Ο.Ε. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής για το χρονικό διάστηµα από 1-9-2019 µέχρι 6-11-2021 τον ∆ηµήτριο 
Ορφανιδη Αντιδήµαρχο ∆/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών. 

 
 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   78/2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΛΑΚΕΝΤΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
5. Αθηνά Τερζοπουλου 
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
8. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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