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Βέροια 8-1-2019

Προς: Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης σε ετήσια
βάση, που θα διεξάγει τις ηλεκτρονικές κληρώσεις μέσω του Μητρώου 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 του ν.4412/2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν.3852/10 (Καλλικράτης) προβλέπεται ότι:
«1.Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός
από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου
του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

Σύμφωνα με το άρθρο 8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016 προβλέπεται ότι:
Άρθρο 221 Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων …
8. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω ισχύουν και τα ακόλουθα:……
η) Συνιστάται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών Μητρώο Μελών Επιτροπών
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών
Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται
τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, των
Ανεξάρτητων Αρχών και της Βουλής των Ελλήνων. Με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία για την εγγραφή στο Μητρώο, η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του
Μητρώου, τα καθήκοντα των εγγεγραμμένων, τα πειθαρχικά αδικήματά τους και κάθε
άλλο σχετικά με τα παραπάνω αναγκαίο θέμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 5.4 Διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης υποπαράγραφος
1 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/29-12-2017 απόφασης του Υπουργού του
ΥΠΟΜΕΔΙ, προβλέπεται ότι:

1. Προϋπόθεση για τη διενέργεια της 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.

Μετά από ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής, ως χρήστες της εφαρμογής του
Μη.Μ.Ε.Δ. έχουν οριστεί οι :



1)Βουτσιλάς Στέφανος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και
2)Σαμουηλίδου Παναγιώτα Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα πρέπει να οριστεί διμελής ή τριμελής
επιτροπή υπαλλήλων (ένα μέλος της οποίας θα πρέπει να είναι από τους χρήστες του
συστήματος) για τη διεξαγωγή κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ. για τον ορισμό οργάνων
διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Δηλαδή έργο της επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης θα είναι να διενεργεί δημόσια
ηλεκτρονική κλήρωση ανά περίπτωση, (για έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στο
Μη.Μ.Ε.Δ. (όπως αυτό επικαιροποιείται κάθε φορά που υπάρχουν τροποποιήσεις του).

Η Επιτροπή θα έχει ετήσια διάρκεια δηλαδή έως 31/12/2019.
Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή διεξαγωγής κλήρωσης προτείνεται να είναι

διμελής και να συγκροτηθεί όπως ίσχυε και στο παρελθόν έτος, δηλαδή ως κατωτέρω:
1) Σαμουηλίδου Παναγιώτα Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών με αναπληρωτή τον Βουτσιλά Στέφανο Ηλεκτρολόγο
Μηχανικό, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και

2) Ανδρεάδου Όλγα Πολιτικό Μηχανικό υπάλληλο τα Διεύθυνσης Πολεοδομίας –
Κτηματολογίου – Περιουσίας με αναπληρώτρια την Ευανθία Τόλιου Τοπογράφο
Μηχανικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας – Κτηματολογίου –
Περιουσίας.

Μετά την λήψη της απόφασης, αυτή θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη της
επιτροπής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016
3. Την υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/29-12-2017 απόφαση του Υπουργού του

ΥΠΟΜΕΔΙ
4. Τον ορισμό των χρηστών της εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ.

Καλείται:

Α) Να συγκροτήσει την διμελή Επιτροπή διενέργειας κλήρωσης με ετήσια ισχύ, από
τους παραπάνω προτεινόμενους υπαλλήλους και
Β) Να ορίσει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ


