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ΠΡΟΣ: 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
2. Τμήμα Προγραμματισμού
Δήμου Ερέτριας
(για ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα
του Δήμου Ερέτριας)
ΚΟΙΝ: (α) Δήμαρχο Ερέτριας
κο Ιωάννη Δημητρόπουλο
(β) Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Ερέτριας
κα Παναγιώτα Μπούγα

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ
του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ»
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/0412-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ανακοινώνει
την πραγματοποίηση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών
επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή μελών
επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.
Η κλήρωση και η επιλογή των μελών των Επιτροπών διαγωνισμών και αξιολόγησης
προσφορών (ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη), γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή του
ΜηΜΕΔ μέσω του καταλόγου που περιλαμβάνει τα προς κλήρωση μέλη – τεχνικούς υπαλλήλους
συμπεριλαμβανομένου και όλων των μελών της Αναθέτουσας Αρχής, τα οποία συγκεντρώνουν τις
νόμιμες προϋποθέσεις.
Αναλυτικότερα, η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και
αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ» προϋπολογισμού 1.926.702,00 € (μη επιλέξιμο το ΦΠΑ). Το έργο
χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου (ΔΕΥΑ Ερέτριας) και
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών- ΣΑΕ 055/2, και έχει ως αντικείμενο την
συμπλήρωση του υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου με νέους κλάδους, για τη σωστή στράγγιση
των επιφανειών στο σύνολο του σχεδίου πόλης της Αμαρύνθου.
Η επιτροπή για τη διεξαγωγή των κληρώσεων του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ
ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή
κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με την υπ’ αρίθμ 140/2021 Α.Ο.Ε είναι διμελής και αποτελείται από τους
παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Ερέτριας:



Αργύρη Αναστάσιο, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Χειριστή ΜηΜΕΔ του Δήμου Ερέτριας,
Λεμπέση Ζωή, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας
Δήμου Ερέτριας

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη των σχετικών
πρακτικών διενέργειας των κληρώσεων.
Η ηλεκτρονική κλήρωση μέσω της ιστοσελίδας του ΜηΜΕΔ (www.mimed.ggde.gr) θα
πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας επί της οδού
Ευδήμου Κραταιμένους - Ερέτρια 34008, την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:30.
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες
 του Δήμου Ερέτριας : www.eretria.gr και
 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr
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