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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 22-1-2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 1073/17-1-2020 
πρόσκληση του Αντιπροέδρου, 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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ορισµός Επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης µελών Επιτροπών διαγωνισµού από το ΜΗΜΕ∆, για το έτος 2020. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα , έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την υπ΄αρίθµ ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/4-
12-2017 (ΦΕΚ Β΄4841), περί κατάρτισης , τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης 
δηµόσιων συµβάσεων έργων , µελετών ,και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆), 
απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης µελών επιτροπής είναι να έχει ορισθεί διµελής ή 
τριµελής επιτροπή για τη διεξαγωγή της κληρώσεως η οποία επιτροπή µπορεί να είναι διαφορετική ανά σύµβαση ή και µια 
επιτροπή κατ΄ έτος (άρθρο 5 παρ. 5.4.1 Υ.Α.). 
Με το υπ΄αρίθµ 8483/10-4-2018 έγγραφο ορίστηκαν οι χρήστες του Μητρώου και συγκεκριµένα ορίστηκαν οι κάτωθι: 
1. Καλλιρρόη Μπογδάνη, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
2. Θεοδώρα Καλλού, ΠΕ ∆/KOY 
Σύµφωνα µε την υπ’αριθµ 1072/17-1-2020 εισήγησή µου , προτείνω οι ανωτέρω βάσει του υπ΄αρίθµ 8483/10-4-2018 
έγγραφου χρήστες να είναι και µέλη της διµελούς επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, για τη διεξαγωγή των κληρώσεων για το 
έτος 2020. 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
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   Η Οικονοµική Επιτροπή  έχοντας υπόψη   
1.την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε µε το αρ 3 του Ν4623/2019 και ισχύει 
2. το υπ΄αρίθµ 8483/10-4-2018 έγγραφο 
3. την υπ΄αρίθµ ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4841) 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

Εγκρίνει τη συγκρότηση διµελούς Επιτροπής για την διεξαγωγή κλήρωσης µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης 
δηµόσιων συµβάσεων έργων , µελετών ,και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών στην 
ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΜΗ.Μ.Ε.∆, για το έτος 2020, η οποία θα αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους: 
1. Καλλιρρόη Μπογδάνη, ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών 
2. Θεοδώρα Καλλού, ΠΕ ∆ιοικητικού 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   8/2020. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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