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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 13/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 14η του μηνός Απριλίου του έτους 2020 ημέρα
της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά περιφοράς) η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 3704/10-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα μέλη
της, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρίθμ. Φύλλου 55/11-3-2020),
άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87) για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
4ο Θέμα: Αίτημα διαγραφής μέλους κου Τοροσίδη Ευστάθιου από το Μητρώο Μελών Επιτροπών
Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).
(Αρ. απόφασης 54/2020)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) μέλη ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ (πρόεδρος)
2) ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
3) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
4) ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΡΓΚΙΟΥΛ
5) ΡΑΜΑΔΑΝ ΜΠΑΧΡΗ
6) ΚΙΟΥΡΤ ΑΧΜΕΤ
7) ΜΕΤΣΟΓΛΟΥ ΟΝΤΕΡ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο πρόεδρος, παραθέτοντας το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της αν. προϊσταμένης του αυτοτελούς τμήματος τεχνικών υπηρεσιών
του Δήμου, κας Ιωάννας Κούτσικου, ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις της Αριθ.ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/17 (Φ.Ε.Κ. 4841Β΄/29-12-2017) Υπουργικής Απόφασης
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελετών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
(Μη.Μ.Ε.Δ.) της πρ.8(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και συγκεκριμένα την παρ.2 εδαφ. ii όπου
προβλέπεται ότι:
«2. Προϋποθέσεις συμπερίληψης υπαλλήλων στην πρόταση της παρ.3 και εγγραφής στο Μητρώο:
ii. Να έχουν τουλάχιστον διετή εργασιακή εμπειρία σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής, προϊσταμένης αρχής ή
διευθύνουσας υπηρεσίας συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών
υπηρεσιών.
2.
Την Αριθ. Πρωτ.:3439/1803-2020 Αίτηση του κου Τοροσίδη Ευσταθίου αναφορικά με την διαγραφή
του από το Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών,
Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).
3.
Το Αριθ. Πρωτ.:3495/24-03-2020 Έγγραφο του Δήμου Μύκης προς το Μη.Μ.Ε.Δ. με το οποίο
υποβλήθηκε η ανωτέρω αίτηση διαγραφής του κου Τοροσίδη Ευσταθίου.
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4.

Το από 24 Μαρτίου 2020 5:36 μ.μ. Μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Μη.Μ.Ε.Δ.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την διαγραφή του ονόματος του κ. Τοροσίδη Ευσταθίου από το Μη.Μ.Ε.Δ. καθώς λαμβάνοντας υπόψη τα
στοιχεία του ατομικού του υπηρεσιακού φακέλου δεν συντρέχουν οι λόγοι των διατάξεων της παρ.2 εδαφ. ii
της Αριθ.ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/17 (Φ.Ε.Κ. 4841Β΄/29-12-2017) Υπουργικής Απόφασης για τον ανωτέρω
υπάλληλο».
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να προβεί στην έγκριση του παραπάνω αιτήματος διαγραφής
μέλους κου Τοροσίδη Ευστάθιου από το Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
-την παραπάνω εισήγηση της αν. προϊσταμένης του αυτοτελούς τμήματος τεχνικών υπηρεσιών με
ημερομηνία 9 Απριλίου 2020,
- τις διατάξεις της αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/17 (Φ.Ε.Κ. 4841Β΄/29-12-2017) Υπουργικής Απόφασης,
- την παρ.2 εδαφ. ii της πρ.8(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/16,
- την με αριθ. πρωτ.: 3439/18-03-2020 αίτηση του κου Τοροσίδη Ευσταθίου,
- το με αριθ. πρωτ.:3495/24-03-2020 έγγραφο του Δήμου Μύκης προς το Μη.Μ.Ε.Δ.,
-το από 24 Μαρτίου 2020 5:36 μ.μ. μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Μη.Μ.Ε.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ του ονόματος του κ. Τοροσίδη Ευσταθίου από το Μη.Μ.Ε.Δ., καθώς λαμβάνοντας υπόψη τα
στοιχεία του ατομικού του υπηρεσιακού φακέλου, δεν συντρέχουν οι λόγοι των διατάξεων της παρ.2 εδαφ. ii
της Αριθ.ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/17 (Φ.Ε.Κ. 4841Β΄/29-12-2017) Υπουργικής Απόφασης για τον ανωτέρω
υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 54/2020
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
Η Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής
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