Ε Λ Λ ΗΝΙ ΚΗ Δ ΗΜΟ ΚΡ ΑΤΙ Α
Ν Ο Μ Ο Σ Θ Ε Σ Σ ΑΛ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Συκιές ,
Αρ. πρωτ.:

08-04-2019
11697
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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOTIRIOS GKEKAS
Ημερομηνία: 2019.04.08 13:21:17 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ
Θέμα : Ηλεκτρονική Κλήρωση μέσω του ΜηΜΕΔ, τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων με τους
αναπληρωτές τους, για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή,
συντήρηση σχολικού κτιρίου & αύλειου χώρου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών,
μεταξύ των οδών Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου της Δ.Ε. Συκεών του Δήμου
Νεάπολης-Συκεών», Μελέτη 13/2019, προϋπολογισμού 1.000.000€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών, σύμφωνα με:
1. το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
2. την υπ’αρ. Αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4-12-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών &
Μεταφορών (ΦΕΚ4841Β΄/29-12-2017) σχετικά με την «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 221 του Ν. 4412/2016
3. την υπ’ αριθμ. 516/2018 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ:6ΖΖΑΩΚΙ-ΑΑΕ) με την οποία ορίστηκε η
επιτροπή για την διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω 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,
για το έτος 2019
Ανακοινώνει ότι η αρμόδια επιτροπή της παρ. 5.4.1 του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ
466/4-12-2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ4841Β΄/29-12-2017), η
οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. 516/2018 απόφαση της Ο.Ε. σε ετήσια βάση για την διεξαγωγή
κληρώσεων μέσω του ΜΗΜΕΔ, θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του
διαγωνισμού του έργου του θέματος, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα
https://mimed.ggde.gr για την επιλογή τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους,
ως μέλη για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή, συντήρηση
σχολικού κτιρίου & αύλειου χώρου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών, μεταξύ των οδών
Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου της Δ.Ε. Συκεών του Δήμου ΝεάποληςΣυκεών», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11-04-2019 και ώρα 09:00π.μ. μέσω
της ιστοσελίδας του ΜηΜΕΔ (https://mimed.ggde.gr), στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου – Λεχόβου 4 - Συκιές.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός

