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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ  756 

(Αριθμός πρακτικού 27) 
 Η Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Καραντινό 

Γεώργιο Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Ανδρεαδάκη Νεκτάριο, Αρχοντάκη–Καλογεράκη Στυλιανή, 

Βλαχάκη Γεώργιο, Κασαπάκη Μιχάλη, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Λυγερό Ηλία και Φακουρέλη 

Νικόλαο τακτικών μελών και Καναβάκη Μαρίας, αναπληρωματικού μέλους. 

 Απόντων των κ.κ Αγαπάκη Δημήτρη Αντιπροέδρου, Καπετανάκη Μηνά και Μακαρώνα Γρηγόρη, 

τακτικών μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται. 

 Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 3-7-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 

12.30 μμ. 
 Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.54534/29-6-2018 πρόσκληση του κ.Προέδρου, 

παρούσες είναι και οι γραμματείς της Επιτροπής υπάλληλοι του Δήμου Σφακιανάκη Μαρία και 

Φιλιππίδου Ειρήνη. 

 Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.- 
 

Θέμα 65ο : « Έγκριση διμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή κληρώσεων στο Μη.Μ.Ε.Δ για το 

έτος 2018». 

     Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθ.πρωτ.53934/28-06-2018 

έγγραφο της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου, που έχει ως εξής: 

«Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι  με την υπ΄αρίθμ. ΔΝΣ/61034/ ΦΝ466/4-12-2017 

(ΦΕΚ Β΄4841/2017), περί κατάρτισης , τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών 

διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων , μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ), απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια της 

ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής είναι να έχει ορισθεί διμελής ή τριμελής επιτροπή για τη 

διεξαγωγή της κληρώσεως η οποία επιτροπή μπορεί να είναι διαφορετική ανά σύμβαση ή και μια 

επιτροπή κατ΄ έτος (άρθρο 5 παρ. 5.4.1 Υ.Α.). Μέλος της επιτροπής αυτής πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ο ένας χρήστης του Μητρώου  

Με την από Μάιο 2018 Αίτηση / δήλωση, του Δημάρχου,  ορισμού χρηστών στο σύστημα 

κληρώσεων μελών επιτροπών ορίστηκαν οι χρήστες του Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ) και συγκεκριμένα οι 

κάτωθι: 

1. Κοκκινάκη Καλλιόπη , ΤΕ Τοπογρ Μηχανικών 

2. Παπαδοκωστάκη – Λιναρδάκη Ελπίδα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

Επίσης με την  υπ΄αρίθμ 43163/22-5-2018 (ΑΔΑ:6ΙΖΦΩ0Ο-6Ν6) απόφαση Δημάρχου καταρτίστηκε 

ο πίνακας υποψήφιων μελών του Μητρώου στο Μη.Μ.Ε.Δ. 

 Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν’ αποφασίσει να εγκρίνει  την διμελή 

επιτροπή για τη διεξαγωγή των κληρώσεων για το έτος 2018 αποτελουμένη από τους  

1. Κοκκινάκη Καλλιόπη , ΤΕ Τοπογρ Μηχανικών 

2. Παπαδοκωστάκη – Λιναρδάκη Ελπίδα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών». 

 

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο κ.Πρόεδρος πρότεινε να 

γίνει δεκτή η εισήγηση της υπηρεσίας.  

Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα δέχτηκαν την παραπάνω εισήγηση και στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος 

παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως. 

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Αφού έλαβε υπόψη της: 

1.Το με αριθμ.πρωτ. 53934/28-06-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του 

Δήμου Ηρακλείου. 

2. Τη συζήτηση που έγινε, τις διατάξεις του άρ.72 του Ν.3852/2010. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α   

 

Εγκρίνει  την διμελή επιτροπή για τη διεξαγωγή των κληρώσεων για το έτος 2018 αποτελουμένη από 

τους : 

1. Κοκκινάκη Καλλιόπη, ΤΕ Τοπογρ Μηχανικών 

2. Παπαδοκωστάκη – Λιναρδάκη Ελπίδα,  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.- 

 

΄Εγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 

Ο Πρόεδρος                               Τα  Μέλη 

(Ακολουθούν οι υπογραφές) 

Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για Δημοτ. Υπηρεσία 

Ηράκλειο 04/07/2018 

Η Γραμματέας 
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