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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ 

Ψ Α Ρ Ω Ν 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθμ 1/2020 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Ν. Ψαρών. 

 

 

 

Αρ. Απόφασης : 13/2020  

Στα Ψαρά σήμερα την 25η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος 

Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 258/21-2-2020 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν.  

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 

παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τέσσερα (4) και ονομαστικά οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος) 

2) Βασιλική Ευαγγελία 

3) Δημητρέλη Μαργαρίτα 

4) Παπαμιχάλης Ιωάννης 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του δήμου. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη και εισηγούμενος το 13
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος: 

 

«Βάση του άρθρου 221 παρ. 8 α. του Ν.4412/2016 σε δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω του 

1.000.000€, που ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά, η επιτροπή 

διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΗΜΕΔ 

(Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύμβασης Έργων, Μελετών, Τεχνικών & Λοιπών 

Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών) και ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από ηλεκτρονική  

κλήρωση.  

Ο Δήμος Ψαρών έχει εγγραφεί στο ΜΗΜΕΔ ως Αναθέτουσα Αρχή, με χρήστη του συστήματος τον 

τεχνικό υπάλληλο Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτη. 

Το άρθρο 5.4.1 της υπ. αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών αναφέρει τα εξής: Προϋπόθεση για την διενέργεια  ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι να έχει 

οριστεί διμελής ή τριμελής Επιτροπή υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκεκριμένη 

σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή/Ανεξάρτητη Αρχή/Βουλή των Ελλήνων δύναται κατά την κρίση της να 

ορίσει μία επιτροπή κατ' έτος. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός 

υπάλληλος και εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 το άρθρο 221 παρ. 8 α. του Ν.4412/2016  

 την υπ. αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

παρακαλούμε όπως προβείτε στον ορισμό της διμελούς ή τριμελούς επιτροπής κληρώσεων 

ΜΗΜΕΔ για τους διαγωνισμούς έργων του έτους 2020» 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καραγιώργη Μαρκέλλα 

2. Μπεναρδής Γεώργιος 

3. Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

ΘΕΜΑ: Ορισμός επιτροπής κληρώσεων ΜΗΜΕΔ για τους διαγωνισμούς έργων του έτους 2020. 

ΑΔΑ: ΩΤ3ΞΩΗΧ-3ΓΨ
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Τα Μέλη 

 

Υπογραφές 

Ο Πρόεδρος 

 

Υπογραφή 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη: 

 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», 

όπως έχουν εφαρμογή και ισχύουν σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 221, σύμφωνα με το οποίο 

τα μέλη των Επιτροπών Διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως από τα εγγεγραμμένα 

μέλη στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) 

της παρ. 8.(η) του άρθρου 221  

 την υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/Β’/29-12-2017) απόφαση Υπ. 

Υποδομών και Μεταφορών "Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μη.Μ.Ε.Δ. της παρ. 8 (η) 

του άρθρου 221 του ν. 4412/2016" και ειδικότερα το άρθρο 5.4.1 σύμφωνα με το οποίο: 

«Προϋπόθεση για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι να έχει οριστεί διμελής ή 

τριμελής Επιτροπή υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κλήρωσης … . Η Αναθέτουσα Αρχή … δύναται 

κατά την κρίση της να ορίσει μία Επιτροπή κατ' έτος. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής 

πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος και εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος.» 

 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου (ΦΕΚ 2019/9-9-2011 τ.Β΄) όπως έχει 

τροποποιηθεί (ΦΕΚ 1854/13-06-2012 τ.Β’) & (ΦΕΚ 2998/1-09-2017 τ.Β’) και ισχύει 

 τον κατάλογο υπηρετούντων υπαλλήλων του δήμου 

 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Ορίζει διμελή επιτροπή διενέργειας δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων, μέσω του ΜΗΜΕΔ, για 

την επιλογή μελών που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμών έργων για το έτος 2020, 

αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους: 

 

1) Χατζηπαναγιώτης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, (εγγεγραμμένος χρήστης του 

συστήματος). 

2) Φιλίνης Γεώργιος, Διοικητικού ΔΕ. 

. 

 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  13/2020 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΤ3ΞΩΗΧ-3ΓΨ
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