
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 4/02 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   28/2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) 

Παπαθπξηάθν Αλλίβα,Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν 

Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη 

δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 9ε Φεβροσαρίοσ 2021, εκέρα  Σρίηε 

θαη ώρα 11:00 ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε 

αξ. πξση. 784/05.02.2021  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα 

κέιε ηεο    ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα 

ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, 

Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο,  

θαη απόληεο : α)  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β)  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε 

απαξηία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.          

Θέκα 3ο :  Ορηζκός τρήζηε ηες Ζιεθηροληθής Δθαρκογής Κεηρώοσ κειώλ επηηροπώλ 

δηαδηθαζηώλ ζύλαυες δεκοζίφλ ζσκβάζεφλ έργφλ, κειεηώλ θαη παροτής ηετληθώλ 

θαη ιοηπώλ ζσλαθώλ επηζηεκοληθώλ σπερεζηώλ (Κε.Κ.Δ.Γ.) θαη ζσγθρόηεζε 

επηηροπής δηελέργεηας ειεθηροληθής θιήρφζες, γηα ηο έηος 2021. 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηρίηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ ηεο Ο.Δ.  ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

 

Θέμα  : Οπιζμόρ σπήζηη ηηρ Ηλεκηπονικήρ Εθαπμογήρ Μηηπώος μελών επιηποπών διαδικαζιών 
ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν έπγυν, μελεηών και παποσήρ ηεσνικών και λοιπών 
ζςναθών επιζηημονικών ςπηπεζιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) έηοςρ 2021 

   
Σχετ. : 1. Απόθαζη Υποςπγού Υποδομών & Μεηαθοπών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 

ΦΕΚ(4841/29-12-2017) 
 2. Η ςπ’ απιθμ. 2/26-01-2018 εγκύκλιο ηηρ Δ/νζηρ Νομοθεηικού Σςνηονιζμού ηος 

Υποςπγείος Υποδομών & Μεηαθοπών 
   
   

Έσονηαρ ςπότη ηα ανυηέπυ παπακαλούμε για ηην λήτη απόθαζηρ πεπί οπιζμού «σπήζηη» ηηρ 
Ηλεκηπονικήρ Εθαπμογήρ Μηηπώος μελών επιηποπών διαδικαζιών ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν έπγυν, 
μελεηών και παποσήρ ηεσνικών και λοιπών ζςναθών επιζηημονικών ςπηπεζιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) ζύμθυνα με 
ηην παπάγπαθο 5.1.2. ηος άπθπος 5 ηος 1

ος
 ζσεηικού. Η Δ/νζη μαρ πποηείνει υρ χρήστη ηον κ. Δημήηπιο 

Πολίηη-Πολιηικό Μησανικό ΠΕ3- Πποφζηάμενορ Δ/νζηρ Τ.Υ. 
Επίζηρ για ηην διενέπγεια ηηρ ηλεκηπονικήρ κλήπυζηρ οπιζμού μελών ηυν εν λόγυ επιηποπών, 

ζύμθυνα με ηην παπάγπαθο 5.4. ηος άπθπος 5 ηος 1
ος

 ζσεηικού, απαιηείηαι οπιζμόρ διμελούρ ή ηπιμελούρ 

ΑΔΑ: 63ΦΟΩ9Π-ΗΝ0



επιηποπήρ πος δύναηαι να είναι μία επιηποπή καθ΄έηορ. Επειδή υρ μέλορ ηηρ επιηποπήρ αςηήρ ππέπει να 
είναι ηεσνικόρ ςπάλληλορ και «σπήζηηρ» ηος ζςζηήμαηορ και λόγυ έλλειτηρ πποζυπικού ζηο Τμήμα 
μελεηών και επιβλέτευν ηεσνικών έπγυν, η Δ/νζη μαρ πποηείνει η επιηποπή αςηή να είναι διμελήρ και με 
μέλη ηοςρ εξήρ : 
1. Δημήηπιορ Πολίηηρ-Πολιηικόρ Μησανικόρ ΠΕ3- Πποφζηάμενορ Δ/νζηρ Τ.Υ. και 
2. Νικολέηα Μελίκογλος ΔΕ – Διοικηηικόρ Υπάλληλορ ηηρ Δ/νζηρ Τ.Υ. 

 
Ο Πποφζηάμενορ Δ/νζηρ 

Τεσνικήρ Υπηπεζίαρ 
 

Δημήηπιορ Πολίηηρ 
Πολίηικόρ Μησανικόρ ΠΕ3 

 

   Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε , ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία, 

θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, θαη κεηά 

από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

1) Ορίδεη ηνλ θ. Γεκήηξην Πνιίηε, Πνιηηηθό Μεραληθό ΠΔ3, Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο 

Τερληθώλ Υπεξεζηώλ, σο τρήζηε ηεο Ηιεθηξνληθήο Δθαξκνγήο Μεηξώνπ κειώλ 

επηηξνπώλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο 

ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ (Με.Μ.Δ.Γ.) ζύκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 5.1.2. ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ππ’αξηζ. ΓΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 

ΦΔΚ(4841/29-12-2017) Απόθαζε Υπνπξγνύ Υπνδνκώλ & Μεηαθνξώλ, γηα ην έηνο 

2021. 

2) σγθροηεί ηε δηκειή επηηξνπή δηελέξγεηαο  ειεθηξνληθήο θιήξσζεο νξηζκνύ κειώλ ησλ 

ελ ιόγσ επηηξνπώλ γηα ην έηνο 2021 , ε νπνία ζα απνηειείηαη από ηνπο θάησζη 

ππαιιήινπο : 

Γεκήηξηνο Πνιίηεο-Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ3- Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Τ.Υ. θαη 

Νηθνιέηα Μειίθνγινπ - ΓΔ Υπαιιήισλ Γξαθείνπ. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 28/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σρφγάδες Βαζίιεηος 

                                                                               2.- ηάτος Αλδρέας 

                                                                               3.- Γαιεβίγθας Γεώργηος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεθηάρες Γεκήηρηος   

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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