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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση  Επιτροπής  Κληρώσεων  για  την  διεξαγωγή  Ηλεκτρονικών 
Κληρώσεων και κατάρτιση Καταλόγου Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων, 
Μελετών, Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών 
της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακής  Ενότητας  Ευρυτανίας,  έτους 
2021. 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/7-6-10)  “Σύσταση  –  Συγκρότηση 
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

2. Το Π.Δ.  148/27-12-10 (ΦΕΚ 241 τ.Α) “Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις  διατάξεις  του  Ν.4412/16  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και 
Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (ΦΕΚ 147/Α/08-08-
2016) και ειδικότερα  της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 αυτού.

4. Την  ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017  Απόφαση του  Υπ.  Υποδομών και  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.(η) του άρθρου 221του ν.4412/2016” 
(ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017). 

5. Και την εγκύκλιο ΥΠΥΜΕ ΔΝΣ/οικ.6703/ΦΝ466/ΕΓΚ.2/26-1-18 (ΑΔΑ: 6ΡΘΠ465ΧΘΞ-
22Μ) : Δημοσίευση απόφασης 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) 

Και επειδή:

1. Νόμιμος εκπρόσωπος για την υπηρεσιακή μονάδα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Ευρυτανίας είναι ο Αν. Προϊστάμενος της ΔΤΕ, κος Παναγιώτης Κλέσιορας.

2. Ως χρήστες του μητρώου έχουν εγγραφεί οι κάτωθι υπάλληλοι της ΔΤΕ/ΠΣΕ:

 α) Παπαροϊδάμη Μαρίνα, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ και 

 β)Τριχιά Μαρία, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συγκρότηση Επιτροπής Κληρώσεων

Α.1.  Συγκροτούμε  τριμελή  Επιτροπή  Κληρώσεων  για  την  διεξαγωγή  Ηλεκτρονικών 
Κληρώσεων  επιλογής  Μελών  Επιτροπών  Διαγωνισμών  Έργων,  Μελετών,  Παροχής 
Τεχνικών και  λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων  Περιφερειακής  Ενότητας  Ευρυτανίας  έτους  2021,  αποτελούμενη  από  τους 
κάτωθι  τρεις  υπαλλήλους  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακής  Ενότητας 
Ευρυτανίας ως μέλη:

α. Παπαροϊδάμη Μαρίνα, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ και εγγεγραμμένη χρήστης στο 
σύστημα  Μη.Μ.Ε.Δ. 

β.  Τριχιά  Μαρία,  ΤΕ  Διοίκησης  Μονάδων  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  εγγεγραμμένη 
χρήστης στο σύστημα  Μη.Μ.Ε.Δ. 

γ. Καρακώστα Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ υπάλληλος της ΔΤΕ ΠΕ Ευρυτανίας

Α.2. Έργο της επιτροπής είναι η τήρηση των διατάξεων της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 
Απόφασης  του  Υπ.  Υποδομών  και  Μεταφορών  (ΦΕΚ  4841/Β/29-12-2017)  και 
ειδικότερα, τα καθήκοντα για τους χρήστες του συστήματος:

α. Η καταχώρηση και διαχείριση του καταλόγου των μελών επιτροπών διαγωνισμών 
(άρθρο  5.1.3.3  και  5.2).  Τυχόν  παράλειψη  συμπερίληψης  καταχώρησης  στον 
παραπάνω κατάλογο,  υπαλλήλου που διαθέτει  τα  απαραίτητα  προσόντα,  αποτελεί 
πειθαρχικό παράπτωμα (άρθρο 3.3).

β. Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων κάθε μέλους, η αμελλητί 
τροποποίηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή των στοιχείων αυτών (άρθρο 3.5 και 7.2) 
και ανάρτηση του τροποποιημένου-επικαιροποιημένου Καταλόγου Μελών Επιτροπών 
Διαγωνισμών στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  www  .  pste  .  gov  .  gr   
στην επιλογή “Ενημέρωση” & επιλογή “Ανακοινώσεις” (άρθρο 3.4).

γ. Η τήρηση των κριτηρίων επιλογής μελών για κάθε διαγωνισμό, όπως αυτά αναλυτικά 
περιγράφονται στο άρθρο 4.

δ. Η εκτύπωση του αποτελέσματος της κλήρωσης και η αμελλητί κοινοποίηση αυτής, για 
την σύνταξη της απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού.

ε. Η καταγραφή όλων των διενεργηθέντων διαγωνισμών κατά το έτος της θητείας της 
επιτροπής κληρώσεων και η σύνταξη καταλόγου με τις επιτροπές στις οποίες έλαβε 
μέρος κάθε μέλος  του Μητρώου της ΔΤΕ/ΠΕ Ευρυτανίας,  προκειμένου η  ΔΤΕ/ΠΕ 
Ευρυτανίας να υποβάλει Έκθεση με τα παραπάνω στοιχεία, μέχρι την 31η Μαρτίου 
κάθε έτους, στην αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου (άρθρο 7.4).

Α.3.  Η θητεία της παραπάνω επιτροπής λήγει την 31/12/2021.

Β.   Κατάλογος Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών 
και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της ΔΤΕ/ΠΣΕ

Β.1.  Καταρτίζουμε  τον  Κατάλογο  Μελών  Επιτροπών  Διαγωνισμών  Έργων,  Μελετών, 
Παροχής  Τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  Επιστημονικών  Υπηρεσιών  της  ΔΤΕ/ΠΣΕ, 
αποτελούμενο από όλους τους υπαλλήλους της ΔΤΕ/ΠΣΕ που διαθέτουν τα προσόντα 
του  άρθρου  3,  ως  Παράρτημα  Ι  και  το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της 
παρούσης.

Β.2.  Κάθε  τεχνικός  υπάλληλος  της  ΔΤΕ/ΠΣΕ που περιλαμβάνεται  στον  Κατάλογο Μελών 
Επιτροπών  Διαγωνισμών  του  Παραρτήματος  Ι  της  παρούσης  ή  και  κάθε  επόμενης 
τροποποίησης- επικαιροποίησης του Καταλόγου αυτού, υποχρεούται στην  τήρηση των 
διατάξεων  της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017  Απόφασης  του  Υπ.  Υποδομών  και 
Μεταφορών  (ΦΕΚ  4841/Β/29-12-2017)  και  ειδικότερα  τα  καθήκοντα  των  μελών  του 
Μητρώου είναι:
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α.  Η  κατάθεση,  προς  τους  χρήστες  του  Μητρώου,  υπεύθυνης  δήλωσης  περί  μη 
συνδρομή λόγων μη συμπερίληψης στην πρόταση προς ένταξη στο Μητρώο, των 
περιπτώσεων iii, iv, v και vi της παρ. 2 του άρθρου 3.

β. Η εφαρμογή των οριζόμενων στον Ν.4412/2016 κατά τη συμμετοχή τους ως μέλη στις 
Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών 
Επιστημονικών Υπηρεσιών της ΔΤΕ/ΠΣΕ (άρθρο 6.1).

γ. Η έγκαιρη δήλωση στη ΔΤΕ/ΠΣΕ, κάθε μεταβολής των στοιχείων του Καταλόγου του 
Παραρτήματος 1 (άρθρο 6.2.α).

δ. Ο χειρισμός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 6.2.β).

ε. Η εκτέλεση των καθηκόντων που προκύπτουν από τον ορισμό τους σε Επιτροπές 
Διαγωνισμών,  με  τρόπο  που  δεν  θα  συντρέχουν  καταστάσεις  πειθαρχικών 
παραπτωμάτων,  όπως  αυτά  απαριθμούνται  στο  άρθρο  107  του  Ν.3528/2007  - 
ΦΕΚ Α΄26 (άρθρο 6.2.γ).

στ. Η έγκαιρη δήλωση της συνδρομής καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4412/2016 (άρθρο 6.2.δ).

ζ. Η τήρηση των κανόνων εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας που απορρέουν από τις 
διατάξεις  του άρθρου 21 του Ν.4412/2016, τα τεύχη διαγωνισμού και το Ν.3528/2007 
(άρθρο 6.2.ε).

Β.3. Υπαίτια παράβαση ή παράλειψη των παραπάνω β., γ., δ., ε., στ. και ζ. καθηκόντων, η 
οποία μπορεί να καταλογιστεί σε μέλος, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Γ.    Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί με απόδειξη στα μέλη της Επιτροπής Κληρώσεων.

Δ.   Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί με απόδειξη στα μέλη του Μητρώου των Επιτροπών 
Διαγωνισμών,  σύμφωνα  με  τον  επισυναπτόμενο  Κατάλογο  Μελών  Επιτροπών 
Διαγωνισμών  Έργων,  Μελετών,  Παροχής  Τεχνικών  και  λοιπών  συναφών 
Επιστημονικών  Υπηρεσιών της  ΔΤΕ/ΠΣΕ του πίνακα του Παραρτήματος  Ι,  ο  οποίος 
αποτελεί  ενημέρωση ότι  έχουν  συμπεριληφθεί  στον  πίνακα του  Παραρτήματος  Ι  και 
καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή (άρθρο 7.3).

Ε.   Η  απόφαση  αυτή  να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας, 
www  .  pste  .  gov  .  gr   στην  επιλογή  “Ενημέρωση”  &  επιλογή  “Ανακοινώσεις”  και  να 
τοιχοκολληθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  ΠΕ  με  τη 
φροντίδα της γραμματείας της Υπηρεσίας. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
-Το  Παράρτημα  Ι  (Κατάλογος  Μελών  Επιτροπών 
Διαγωνισμών ΔΕΤ/ΠΣΕ) ως αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης 

Κ  ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
β. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευρυτανίας

Κλέσιορας Παναγιώτης
Μηχανολόγος Μηχανικός  με Α΄ β
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