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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  4ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 4-3-2020 ηµέρα Τεταρτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
5117/28-2-2020 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 , για να συζητήσει 
και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………… 
Τροποποίηση εν µέρει της 31/2020 ΑΟΕ, ορισµός νέου τακτικού µέλους της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης  διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων  υπηρεσιών και προµηθειών κατ’ εφαρµογή του Ν 
4412/2016, 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 2. Τερζοπούλου Αθηνά 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Τσεχελίδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Κοκκινιδης Ευσταθιος 
 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
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 
31/2020 ΑΟΕ , συγκροτήθηκε  τριµελής  Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης  διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων  υπηρεσιών και προµηθειών, κατ’ εφαρµογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2020. Με την 
υπ’αριθµ. 3837/14-2-2020 αίτησή της η κ. Π. Λαµπριανιδου, εκλεγµένο 2ο τακτικό µέλος της ως άνω 
Επιτροπής, µας κάνει γνωστό ότι µε την υπ’αριθµ. 495/18029/11-9-2019 Αποφ. ∆ηµάρχου αντικαθιστά την 
Ειδική Ταµία σε περίπτωση απουσίας της και ως εκ τούτου υπάγεται στους ∆ηµόσιους Υπολόγους, κατ’ 
εφαρµογή του αρ. 150 του ν 4270/2014,  και οι αρµοδιότητες της ως διαχειριστής χρηµάτων είναι 
ασυµβίβαστες ( αρ 151 του ν 4270/2014) µε τις αρµοδιότητες των µελών Επιτροπών που έχουν σχέση µε 
έσοδα ή δαπάνες π.χ. διενέργειας διαγωνισµών κλπ. Ως εκ τούτου η ∆/νση ∆/κων Υπηρεσιών προεβη εκ νέου 
σε κλήρωση προκειµένου να αντικατασταθεί η κ Λαµπριανιδου. Θέτω υπόψη σας το   υπ’αριθµ 4451/21-2-
2020 πρακτικό κλήρωσης στο οποίο αναφέρονται τα εξής:      
«Την Παρασκευή 21-2-2020 και ώρα 10.00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας της έδρας του ∆ήµου 
Εορδαίας, διενεργήθηκε από τον κ. ∆ηµ Τσίπρα της ∆/νσης Οικ/κων & ∆/κων Υπηρεσιών του ∆ήµου, ενώπιον 
της Κ.Λαµπα και της Μ.Σταυρου, υπαλλήλων της ∆/νσης ∆/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών, κλήρωση για την 
αντικατάσταση τακτικού µέλους: 
1. στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών και 
προµηθειών κατ’ εφαρµογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2020 
Στο αριθµ. πρωτ. 4021/19-2-2020 έγγραφο αναγράφονται οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για 
τη συµµετοχή τους, το οποιο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού. 
     Ο ∆/ντης κ ∆ηµ Τσιπρας προχώρησε στην κλήρωση του τακτικού µέλους από τους αναγραφόµενους στην 
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ανωτέρω λίστα υπαλλήλους, µε επιλογή κλήρου, προκειµένου να αντικατασταθεί η Λαµπριανίδου Πελαγία 
ΠΕ ∆/ΚΟΥ η οποία είχε κληρωθεί ως τακτικό µέλος στην προαναφερόµενη επιτροπή (σχετ η υπ’αριθµ 
31/2020 ΑΟΕ) . 
   ∆ιενεργήθηκε κλήρωση και το όνοµα του κληρωθέντος µέλους αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

 Νικόλαος Πετριδης ∆Ε ∆/ΚΟΥ 
 

Ως εκ τούτου προτείνω την τροποποίηση εν µέρει της 31/2020 ΑΟΕ, µε ορισµό νέου τακτικού µέλους της 
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων  υπηρεσιών και 
προµηθειών κατ’ εφαρµογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2020. 

 
         Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 61/2020 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1.  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το       
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν. 
2. την υπ’αριθµ. 3837/14-2-2020 αίτηση της  Π. Λαµπριανιδου ΠΕ ∆/κου 
3. το   υπ’αριθµ 4451/21-2-2020 πρακτικό κλήρωσης 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

Τροποποιεί εν µέρει την 31/2020 ΑΟΕ, αντικαθιστά το 2ο τακτικό µέλος Λαµπριανιδου Πελαγία ΠΕ ∆/κου µε 
το  νέο τακτικό µέλος της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων  υπηρεσιών και προµηθειών κατ’ εφαρµογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2020, Πετριδη Νικόλαο 
∆Ε ∆/κου. Κατά τα λοιπά ισχύει η 31/2020 ΑΟΕ. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 61/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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 Τσεχελίδης 

       4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Κοκκινιδης Ευσταθιος 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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