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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΣΑΜΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
     (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 
 

 

                                     

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

   Από το πρακτικό της 38ης Τακτικής δημόσιας συνεδρίασης  της Οικονομικής 

Επιτροπής  Δήμου Σάμης  της 21ης Δεκεμβρίου 2021. 

 

Αριθ. Απόφασης 338/2021 

 

Περίληψη: «Ορισμός επιτροπής κλήρωσης για 2022».  

   

  Στη Σάμη σήμερα την 21η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00π.μ.  

συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 

11.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η Οικονομική 

Επιτροπή Δήμου Σάμης ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 10525/13-12-2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και του άρθρου 3 

του Ν. 4623/2019. 

   Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 

3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 

δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετέχουν τα επτά (7) και 

ονομαστικά: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ   

1) Γεράσιμος Μονιάς-Νέτης (Πρόεδρος)                                  

2)  Σπυρίδων Σπαθής                                                                

3) Γεράσιμος Ποδαράς   

4)  Αμαλία Αλυσανδράτου 

5)  Αντώνης Καλλιβωκάς 

6)Γεράσιμος Σπαθής (αναπληρωματικό μέλος) 

7) Γιώργος Καβαλλιεράτος (αναπληρωματικό μέλος) 

 

     Ο Πρόεδρος  στη συνέχεια είπε ότι πρέπει να συζητηθεί το 12ο θέμα 

ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός επιτροπής κλήρωσης για 2022»  και συγκεκριμένα :  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΔΟΜΗΣΗΣ 
 
Ταχ. Δ/νση    : Ιωάννου Μεταξά 

     Τ.Κ. 28 080, Σάμη  

 

Πληροφορίες : Γεωργία Βλάχου  

Τηλέφωνα     : 26740 23446-11 
fax                :  26740 23 063 
email: ty@sami.gov.gr 

 

 
 

 Σάμη, 17/12/2021 

 Αρ. πρωτ.: 10677 

 Ειδ.Πρωτ.: 953 

ΠΡΟΣ: 
 

 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σάμης 

ΚΟΙΝ.: 

 

1. Γρ. Δημάρχου  
mayor@sami.gov.gr 
2. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
κ. Σπυρίδωνα Σπαθή 

 spirosspathis1@gmail.com 

 

 

ΘΕΜΑ :  ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Ορισμός διμελούς επιτροπής έτους 2022 για τη διενέργεια 
ηλεκτρονικών κληρώσεων επιτροπών διαγωνισμών στο Μητρώο 
Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών (ΜηΜΕΔ) του Δήμου Σάμης 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ. : Γεωργία Βλάχου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης 
Δήμου Σάμης 

 
Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σάμης σε εκτέλεση των 

παρακάτω διατάξεων του Ν. 3852/2010 ως ισχύουν σήμερα: 

• Το άρθρο 72 παρ. 1 περίπτωση ζ’ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή «Ασκεί 

καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας 

ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων 

του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή 

των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.» 

• Το άρθρο 72 παρ. 1 περίπτωση στ’ του Ν. 3852/10, «Αποφασίζει για την 

κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 

μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 

υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.», 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)». 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

mailto:ty@sami.gov.gr
mailto:mayor@sami.gov.gr
mailto:spirosspathis1@gmail.com
https://www.forin.gr/laws/law/3508/nomos-4412-2016#!/?article=44&bn=1
https://www.forin.gr/laws/law/3508/nomos-4412-2016#!/?article=189&bn=1
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Έχοντας υπόψη:  

1. Τον Ν. 2690/99 (ΦΕΚ-45/Α'/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

2. Τον N. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα.  

3. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α’/8-8-2016 - διορθ. σφαλμ. στα ΦΕΚ-200/Α’/24-10-

2016 και ΦΕΚ-206/Α’/3-11-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

4. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σάμης, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 43439 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ 1986/Β’/14-05-2021  

5. Την υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/4-12-2017 (ΦΕΚ-4841/Β’/29-12-2017) απόφαση του 

Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία 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.(ζ) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1511/Β’/02-05-2018). 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

Τον ορισμό διμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων επιτροπών 

διαγωνισμών μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών (ΜηΜΕΔ), σύμφωνα με το άρθρο 5 §5.4 της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/4-

12-2017 (ΦΕΚ-4841/Β’/29-12-2017) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών & 

Μεταφορών όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 

1511/Β’/02-05-2018) ως εξής 

 

Τακτικά μέλη:  

1. Γεωργία Βλάχου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης (Δ.Τ.Υ.Δ.) Δήμου Σάμης, χρήστης του ΜηΜΕΔ, ως 

πρόεδρος  

 

2. Κυριακούλα Παπαθεοδωράτου, ΔΕ Διοικητικός  

 

Αναπληρωματικά μέλη (σε περίπτωση απουσίας κάποιου τακτικού μέλους):  
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1. Σωκράτης Πατρίκιος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Προϊστάμενος Τμήματος Β’ 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σάμης 

 

2.Βασιλική Αντζουλάτου, ΔΕ Διοικητικός 

 

 Επισημαίνεται ότι για κάθε κλήρωση θα πρέπει ένα τουλάχιστον από τα μέλη της 

ως άνω Επιτροπής να είναι χρήστης του ΜηΜΕΔ.  

 

 Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών κληρώσεων των 

μελών των επιτροπών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μέσω του ΜηΜΕΔ, για όλο το 

έτος 2022.  

 Οι κληρώσεις θα γίνονται σε ημερομηνίες και ώρες που θα επιλέγονται από την 

Επιτροπή, ανάλογα με τον υπηρεσιακό φόρτο, μετά από σχετικές ανακοινώσεις της 

στον σχετικό ιστότοπο της διαδικτυακής εφαρμογής του ΜηΜΕΔ, σύμφωνα με την ως 

άνω απόφαση. 

 

 

  Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης 
 

 

 Γεωργία Βλάχου 

 Αγρονόμος Τοπογράφος 
Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος ζήτησε η Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

 

Μετά από ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών, όπως αποτυπώνονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, η οικονομική Επιτροπή: 
    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την εισήγηση και ορίζει: 

Τον ορισμό διμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων 

επιτροπών διαγωνισμών μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜηΜΕΔ), σύμφωνα με το άρθρο 5 

§5.4 της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/4-12-2017 (ΦΕΚ-4841/Β’/29-12-2017) 

απόφασης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών όπως τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1511/Β’/02-05-2018) ως εξής 
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Τακτικά μέλη:  

1. Γεωργία Βλάχου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης (Δ.Τ.Υ.Δ.) Δήμου Σάμης, 

χρήστης του ΜηΜΕΔ, ως πρόεδρος  

 

2. Κυριακούλα Παπαθεοδωράτου, ΔΕ Διοικητικός  

 

Αναπληρωματικά μέλη (σε περίπτωση απουσίας κάποιου τακτικού μέλους):  

1. Σωκράτης Πατρίκιος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Προϊστάμενος Τμήματος Β’ 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σάμης 

 

2.Βασιλική Αντζουλάτου, ΔΕ Διοικητικός 

 

 Επισημαίνεται ότι για κάθε κλήρωση θα πρέπει ένα τουλάχιστον από τα 

μέλη της ως άνω Επιτροπής να είναι χρήστης του ΜηΜΕΔ.  

 

 Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών κληρώσεων 

των μελών των επιτροπών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών 

και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μέσω 

του ΜηΜΕΔ, για όλο το έτος 2022.  

 Οι κληρώσεις θα γίνονται σε ημερομηνίες και ώρες που θα επιλέγονται από 

την Επιτροπή, ανάλογα με τον υπηρεσιακό φόρτο, μετά από σχετικές 

ανακοινώσεις της στον σχετικό ιστότοπο της διαδικτυακής εφαρμογής του 

ΜηΜΕΔ, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση. 

 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 338/2021 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Πιστό Αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΙΑΣ-ΝΕΤΗΣ 

Δήμαρχος Σάμης 
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