
 ∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ    Αριθµ. Απόφ. 132    /2020 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 16ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα   σήµερα  30-09-2020   ηµέρα  Τετάρτη    και  ώρα  18:00   
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο   συνήλθε, µετά  την  υπ. αριθµ.  19950/25-9-2020 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή, µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010  της 
ΚΥΑ 18318/13-3-20 , 33282 /29-5-20  και την 40/31-3-2020 εγκ. του Υπ. Ες.  και 
σύµφωνα µε το άρθρο 184 του Ν. 4635/19 µε τα παρακάτω θέµατα: 
………………………………………………………………………………………… 
  Αντικατάσταση µέλους επιτροπής παραλαβής προµηθειών και 
υπηρεσιών µε συµβατική αξία  άνω των 2.500. €. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά  
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. ∆ίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Μπίγγας Στέφανος 
21. Κωτσίδης Στέφανος 
22. Τραχανάς ∆ηµήτρης 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  

 
1. Παπαχρήστου Αναστ 
2. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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24. Μαυρίδου Μάρθα 
25. Σολαχίδου Βασιλική 
26. Τουρτούρης Αθανάσιος 
27. Μωυσιάδης Στυλιανός 
28. Καραβασίλης Ιωάννης 
29. Σπόντης ∆ηµήτριος 
30. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
31. Χόλµπα Αντωνία 

 
 
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
……………………………………………………………………………………………… 
Για το εν λόγω θέµα ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος διαβίβασε  µε email σε όλους τους ∆Σ 
την από 8-9-2020 εισήγηση του Αντιδηµάρχου σχετικά µε την αντικατάσταση µέλους 
επιτροπής παραλαβής προµηθειών και συγκεκριµένα αναφέρει: 
Με το υπ’αριθ. 17907/1-9-2020 έγγραφο της η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου µας 
ενηµέρωσε  ότι : 
Με την 330/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής 
προµηθειών για συµβάσεις άνω των 2.500,00 € µε πρόεδρο τον Υπάλληλο του ∆ήµου µας 
Κυριµλίδη Ιωάννη του Παναγιώτη. Με την 16946/500/20-8-2020 απόφαση ∆ηµάρχου  ο 
συγκεκριµένος υπάλληλος µετακινήθηκε  στο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου του ∆ήµου 
µας  µε την επωνυµ’ία «{ ΚΕ∆Ε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4257/14. 
Για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας  αναφορικά µε την παραλαβή προµηθειών και έχοντας 
υπόψη  τις διατάξεις  της παρ. 5 του άρθρου 13 του κώδικα ∆ιοικητικής  ∆ιαδικασίας  ( Ν. 
2690/99 όπως ισχύει ) σύµφωνα µε το οποίο το συλλογικό όργανο µπορεί να λειτουργήσει  
όχι όµως πέρα από ένα τρίµηνο , αν κάποια από τα µέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για 
οποιοδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα  βάσει της οποίας ορίσθηκαν εφόσον κατά , 
εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του τα µέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. 
Βάση του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα  µε την υπ’ αριθ. 17974/2-9-2020 
τοιχοκολληθείσα σχετική ανακοίνωση αντικατάστασης µέλους  στην οποία αναφέρονται οι 
υπάλληλοι  που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συµµετοχή τους στην κλήρωση της 
παρακάτω επιτροπής για το έτος 2020. 
Για προµήθειες παραλαβής προµηθειών και υπηρεσιών µε συµβατική αξία άνω των  
2.500,00 € χωρίς ΦΠΑ 
 Η ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  διενήργησε  την 7-9-2020 κλήρωση  για την ανάδειξη του 
µέλους στην εν λόγω επιτροπή όπου κληρώθηκε ο κ. Καραγιαννάκος ∆ηµήτριος σε 
αντικατάσταση του Κυριµλίδη Ιωάννη. 
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
                                                     Αριθµ. απόφ. 132/2020. 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση , το υπ’ αριθ. 18421/8-9-20 πρακτικό 
κλήρωσης  καθώς και τις αναφερόµενες διατάξεις 
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                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Ορίζει στην επιτροπή παραλαβής προµηθειών και υπηρεσιών µε συµβατική 
αξία άνω των  2.500,00 € για το έτος 2020 ως Πρόεδρο τον υπάλληλο του 
∆ήµου µας  Καραγιαννάκο ∆ηµήτριο  σε αντικατάσταση του Κυριµλίδη 
Ιωάννη. 
 
 
Ο ανωτέρω οφείλει  να κάνει  ηλεκτρονική δήλωση  περιουσιακής κατάστασης  και 

δήλωση οικονοµικών συµφερόντων  προς την Γ΄ µονάδα ελέγχου των δηλώσεων 

περιουσιακής κατάστασης  σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 1 του 

ν.3213/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  . Η προθεσµία υποβολής είναι  µέσα σε 

ενενήντα (90) ηµέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς . Τα επόµενα έτη, η δήλωση 

υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστηµα της θητείας της άσκησης της δραστηριότητας ή της 

διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για το επόµενο έτος.(παρ.2 άρθρο 1 ν.3213/2003  

      H παράλειψη ή η υποβολή ανακριβούς, ή ελλιπούς δήλωσης από τον υπόχρεο, αποτελεί 
ποινικό αδίκηµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3213/03 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, ενώ για την εκπρόθεσµη υποβολή απαιτείται πλέον η πληρωµή του σχετικού 
παραβόλου (αρθρ. 6 παρ.1 ν.3213/2003 όπως ισχύει).  

 
Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ.132 /2020  

……………………………………………………………………………………………… 
Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο ∆ήµαρχος     Τα   Μέλη 
Παναγιώτης Πλακεντάς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά  
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
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Πτολεµαΐδα  

 
Ο Πρόεδρος  

∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

 
 
        Χαρακτσής Ιωάννης        

Ταϊρίδης Χρύσανθος 
∆ίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Τραχανάς ∆ηµήτρης 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης ∆ηµήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλµπα Αντωνία 
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