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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το 05ο πρακτικό της από 18-03-2019 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ανοικτού διαγωνισμού του έργου <Βελτίωση –
Ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών Ν. Λέρου>, έπειτα από κλήρωση που διενεργήθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄)»
Σήμερα στις 18 Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λέρου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
1473/14-03-2019 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη
της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος)
1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος
2. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας)
2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας)
3. Μεραμπελιώτης Βασίλειος-(Μέλος Πλειοψηφίας)
3. Κοντραφούρης Αντώνιος -( Μέλος Πλειοψηφίας)
Οι οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν
4. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος- (Μέλος Πλειοψηφίας)
5.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως άρχισε
η συζήτηση των θεμάτων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 23
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συγκρότηση
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ανοικτού διαγωνισμού του έργου < Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση
περιφερειακών και τοπικών οδών Ν. Λέρου >, έπειτα από κλήρωση που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄)», ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της
οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […]ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος,
καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να
συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».
Στη συνέχεια ανέφερε ότι με την παρ. 1του άρθρου221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» ορίζεται ότι:
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα
αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης
καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των
προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της
διαδικασίας,
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στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της
παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου
και
η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής.
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής
συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις
συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη
συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε
ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους,
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.»
Με την παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω
ισχύουν και τα ακόλουθα: […]
β) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας ή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου υπερβαίνει το όριο της
περίπτωσης
α'
(1.000.000,00
ευρώ),
η
επιτροπή
διαγωνισμού
αποτελείται
από:
αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο
μητρώο της περίπτωσης η ' της παρούσας παραγράφου, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που
προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών».
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από την Περιφερειακή
Ένωση Δήμων της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο, εγγεγραμμένους στο μητρώο της
περίπτωσης στ'.
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται με τον
αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ'.
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ', που
υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, όταν πρόκειται για
έργα των οποίων ο προϋπολογισμός εκτός ΦΠΑ και αναθεώρησης, ισούται ή υπερβαίνει το όριο εφαρμογής της
Οδηγίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 ή και οργανώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, στις
λοιπές περιπτώσεις.
γ) Η επιτροπή διαγωνισμού της περίπτωσης β', συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή του φορέα κατασκευής
του έργου.
δ) Στις περιπτώσεις του άρθρου 50 ή όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής απαγορεύεται
να ορίζονται ως μέλη της επιτροπής διαγωνισμού και συνεπώς δεν συμμετέχουν στη δημόσια κλήρωση.
ε) Για τον ορισμό των μελών της επιτροπής διαγωνισμού, η αρμόδια για τη διεξαγωγή του υπηρεσία ζητά
εγκαίρως την υπόδειξη των μελών και των εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων (ΤΕΕ ή άλλου
Επιμελητηρίου, Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και των εργοληπτικών οργανώσεων), κατά την επόμενη
περίπτωση. Οι φορείς στους οποίους υπηρετούν οι υπάλληλοι και οι λοιποί εκπρόσωποι παρέχουν τις αναγκαίες
διευκολύνσεις για την άσκηση των καθηκόντων τους.
στ) Για τον ορισμό του εκπροσώπου τους, τα Επιμελητήρια, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και οι
εργοληπτικές οργανώσεις διενεργούν με ευθύνη τους δημόσια κλήρωση κατά τις κείμενες διατάξεις, ύστερα
από έγκαιρη δημοσιοποίηση της ημέρας και ώρας διενέργειάς της, από σχετικούς καταλόγους (μητρώα)
προσώπων, που καταρτίζονται και τηρούνται με ευθύνη των παραπάνω φορέων. Η «αναθέτουσα αρχή» ορίζει
τα υποδειχθέντα μέλη, αφού λάβει υπόψη της αιτήματα εξαίρεσης, λόγω κατάστασης σύγκρουσης
συμφερόντων στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύονται αντικαταστάτες των
εξαιρεθέντων μελών, κατά τη διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης ε' .
ζ) Στις επιτροπές ετήσιας βάσης, το μέλος που εκπροσωπεί τον φορέα χρήσης του έργου, μπορεί να ορίζεται
από την αρχή ή σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με αντίστοιχο προσδιορισμό και του μέλους αντί του οποίου
συμμετέχει στη επιτροπή.
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.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι είναι απαραίτητη η συγκρότηση Επιτροπής
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Διενέργειας και Αξιολόγησης ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση περιφερειακών
και τοπικών οδών Ν. Λέρου» προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εφτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων
πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ (1.735.532,00€) με Φ.Π.Α. 17%, σύμφωνα και με το αριθμ. πρωτ.
1457/13.03.2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δόμησης και
Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Ορισμός Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού <Βελτίωση –
Ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών νήσου Λέρου> και έθεσε υπόψη των μελών:
Α) Το αποτέλεσμα της κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με ταυτότητα
κλήρωσης: mimed-ecb-a-2-id-aa-2633-eba-2019-02-07-10:30:00.000000, με τους παρακάτω τεχνικούς
υπαλλήλους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
1

Όνομα

2

ΑΡΓΥΡΩ

3

ΙΓΝΑΤΙΟΣ

4

ΕΙΡΗΝΗ

Α/Α
5

Όνομα

Επώνυμο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ

6

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

7

ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ

ΝΙΚΟΛΑΚΗ

8

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Επώνυμο

Ιδιότητα
ΠΕ-Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΣΩΤΗΡΑΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΕ-Πολιτικών Μηχανικών
ΣΑΜΠΑΛΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΕ-Τοπογράφων Μηχανικών
ΚΑΛΛΙΚΑΤΖΑΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ιδιότητα
ΠΕ-Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΤΕ-Πολιτικών Μηχανικών
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΕ-Πολιτικών Μηχανικών
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Β) Το με αριθμ. πρωτ. 425/22.02.2019 έγγραφο ΠΕΔΜΕΔΕ περί ορισμού εκπροσώπων:
Α/Α

1

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

2

ΦΩΤΗΣ

ΣΛΙΜΑΝ

Ιδιότητα
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε. (τακτικό
μέλος)
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Δ.Ε.
(αναπληρωματικό μέλος)

Γ) Το με αριθμ. πρωτ. 145/01.03.2019 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου περί
ορισμού εκπροσώπων:
Α/Α

1

Όνομα
ΜΙΧΑΛΗΣ

Επώνυμο
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

2

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ

Ιδιότητα
Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου &
Πρόεδρος
ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.
Νότιας
Δωδεκανήσου (τακτικό μέλος)
Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου & μέλος
Δ.Σ.
ΠΕΔ
Νοτίου
Αιγαίου
(αναπληρωματικό μέλος)

Δ) Το με αριθμ. πρωτ. 226/13.03.2019 έγγραφο του ΤΕΕ – Τμήματος Δωδεκανήσου περί ορισμού
εκπροσώπων:
Α/Α

1
2

Όνομα
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΓΑΝΤΖΙΑΣ
ΚΑΝΔΡΟΣ

3

Ιδιότητα
Πολιτικός Μηχανικός (τακτικό μέλος)
Πολιτικός Μηχανικός
(αναπληρωματικό μέλος)
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων και αφού
έλαβε υπόψη της:











Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 221
Το με αριθμ. πρωτ. 1457/13.03.2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Ορισμός Επιτροπής ηλεκτρονικού
διαγωνισμού <Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών νήσου Λέρου>
Την με αριθμ. 2/2019 (αριθμ. πρωτ. 294/24.01.2019) απόφαση Δημάρχου [ΑΔΑ Ω5Λ8ΩΛΓ-8Ξ9] με
θέμα «Ορισμός επιτροπής για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων»
Το αποτέλεσμα της κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με ταυτότητα
κλήρωσης: mimed-ecb-a-2-id-aa-2633-eba-2019-02-07-10:30:00.000000
Το με αριθμ. πρωτ. 425/22.02.2019 έγγραφο ΠΕΔΜΕΔΕ περί ορισμού εκπροσώπων
Το με αριθμ. πρωτ. 145/01.03.2019 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου περί
ορισμού εκπροσώπων
Το με αριθμ. πρωτ. 226/13.03.2019 έγγραφο του ΤΕΕ – Τμήματος Δωδεκανήσου περί ορισμού
εκπροσώπων
Την με αριθμ. 17/2019 (αριθμ. πρωτ. 1438/12.03.2019) απόφαση Δημάρχου [ΑΔΑ ΩΜΜΡΩΛΓ-ΔΣΔ]
με θέμα «Ορισμός υπαλλήλων ως πιστοποιημένων χρηστών (χειριστών) του ΕΣΗΔΗΣ για την
πραγματοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων του Δήμου Λέρου»
Την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση –
Ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών Ν. Λέρου» προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου
εφτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ (1.735.532,00 €) με Φ.Π.Α. 17%
σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποτελούμενη από τους παρακάτω:
Α/Α
1

Όνομα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΣΩΤΗΡΑΚΗ

2

ΑΡΓΥΡΩ

ΣΑΜΠΑΛΟΥ

3

ΙΓΝΑΤΙΟΣ

ΚΑΛΛΙΚΑΤΖΑΡΟΣ

4

ΕΙΡΗΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ

5

ΜΙΧΑΛΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

6
7

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΑΝΤΖΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Α/Α
1

Όνομα

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

3

ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ

4

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

6

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7

ΦΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ιδιότητα
ΠΕ-Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΕ-Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΕ-Τοπογράφων Μηχανικών
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου &
Πρόεδρος
ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.
Νότιας
Δωδεκανήσου
Πολιτικός Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Ιδιότητα
ΠΕ-Πολιτικών Μηχανικών
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΤΕ-Πολιτικών Μηχανικών
ΝΙΚΟΛΑΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΕ-Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου & μέλος
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ
Δ.Σ. ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου
Πολιτικός Μηχανικός
ΚΑΝΔΡΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Δ.Ε.

ΣΛΙΜΑΝ

4

ΑΔΑ: 6ΓΙ9ΩΛΓ-ΩΩ6

Δημοτικοί υπάλληλοι – πιστοποιημένοι χρήστες (χειριστές) του ΕΣΗΔΗΣ για την πραγματοποίηση
ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων του Δήμου Λέρου είναι οι υπάλληλοι που έχουν οριστεί με την αριθμ.
17/2019 (αριθμ. πρωτ. 1438/12.03.2019) απόφαση Δημάρχου [ΑΔΑ ΩΜΜΡΩΛΓ-ΔΣΔ].
……………….…………..…………………………………………………………………………………..
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
α) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)
β) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή)
γ) Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή)

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

5

