
Ανακοίνωςθ 
 

Ανακοίνωςθ διενζργειασ κλιρωςθσ μζςω ΜΗΜΕΔ για τθ ςυγκρότθςθ επιτροπισ διαγωνιςμοφ 
του ζργου με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΟΙΚΙΜΩΝ ΝΙΓΡΙΣΑ ΚΑΙ ΣΕΡΠΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 
ΒΙΑΛΣΙΑ» 

Σο Σμήμα Σεχνικϊν Ζργων του Δήμου Βιςαλτίασ, κατϋ εφαρμογή τησ ΔΝ/61034/ΦΝ466/04-12-
2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφαςησ του Τπ. Τποδομϊν και Μεταφορϊν, θα 
πραγματοποιήςει τη διαδικαςία δημόςιασ ηλεκτρονικήσ κλήρωςησ μζςω του ηλεκτρονικοφ 
μητρϊου μελϊν επιτροπϊν διαδικαςιϊν ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την 
επιλογή μελϊν επιτροπήσ διαγωνιςμοφ ζργου τησ παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.  
υγκεκριμζνα η ηλεκτρονική κλήρωςη αφορά την επιλογή υπαλλήλων ωσ τακτικϊν και 
αναπληρωματικϊν μελϊν, για την ςυγκρότηςη Επιτροπϊν Διαγωνιςμοφ του ζργου 
«ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΟΙΚΙΜΩΝ ΝΙΓΡΙΣΑ ΚΑΙ ΣΕΡΠΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΙΑΛΣΙΑ» . 

την κλήρωςη ανάδειξησ των μελϊν τησ επιτροπήσ μετζχουν όλα τα μζλη που είναι 
καταχωρημζνα ςτο Ηλεκτρονικό Μητρϊο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και ςυγκεντρϊνουν τισ νόμιμεσ 
προχποθζςεισ. 

Η επιτροπή του άρθρου 5 τησ υπ’ αριθμό ΔΝ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφαςησ, η οποία 
ορίςτηκε για διεξαγωγή κληρϊςεων ΜΗΜΕΔ, με την υπ’ αριθμό 48/2018 Α.Δ.. (ΑΔΑ:6ΠΣ1Ω9Β-
ΚΝΤ) είναι τριμελήσ και αποτελείται από τουσ παρακάτω υπαλλήλουσ : 

1. Χατηθδθμθτριάδου Ευφροςφνθ, ΠΕ 3  Πολιτικών Μθχανικών  

2. Καλταμπανίδθσ Αντώνιοσ ΣΕ 4 Μθχανολόγων  Μθχανικών 

3. Μποςτάνθσ Θωμάσ ΔΕ 38 Χειριςτών Η  Τ 

Ζργο τησ παραπάνω επιτροπήσ είναι η ηλεκτρονική κλήρωςη και η ςφνταξη του ςχετικοφ 
πρακτικοφ διενζργειασ τησ κλήρωςησ.  

Για τον θλεκτρονικό διαγωνιςμό του κάτωκι ζργου:  

«ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΟΙΚΙΜΩΝ ΝΙΓΡΙΣΑ ΚΑΙ ΣΕΡΠΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΙΑΛΣΙΑ» 
προχπολογιςμοφ 8.677.242,46 Ευρώ χωρίσ ΦΠΑ. θ θλεκτρονικι κλιρωςθ κα πραγματοποιθκεί 
τθν Πζμπτθ 05-03-2020 και ώρα 11.00 π.μ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ (www.mimed.ggde.gr). 

Η παροφςα ανακοίνωςη, ςφμφωνα με την ωσ άνω απόφαςη του Τπουργείου Τποδομϊν και 
Μεταφορϊν, θα δημοςιευθεί ςτισ ιςτοςελίδεσ:  

α) του Δήμου Βιςαλτίασ: www.dimosvisaltias.gr και 

β) του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν: www.ggde.gr 
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