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Ταρ. Γ/λζε: Σρεκαηάξη, 32009  Πξνο:  

1.) Υπνπξγείν Μεηαθνξώλ θαη 

Υπνδνκώλ 

Υπεξεζία Υπνζηήξημεο Πιεξνθνξηθήο& 

Ηιεθηξνληθώλ Σπζηεκάησλ – Τκήκα 

Υπνζηήξημεο Δθαξκνγώλ & Υπεξεζηώλ 

Πιεξνθνξηθήο γηα αλάξηεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα www.ggde.gr 

2.)  Γξαθείν Τύπνπ Γήκνπ Ταλάγξαο γηα 

αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα 

www.tanagra.gr 

 

Πιεξνθνξίεο: Καξακνπδά Γ.  

Τει.: 22623 51153  

Fax: 22623 51138  

E- mail: d.karamouza@tanagra
.gr 

 

Ανακοίνωζη διενέργειας κλήρωζης ΜΗΜΔΓ - Γημοζιοποίηζη ζηοιτείων ηης ζύμβαζης για  

ηο έργο με ηίηλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 1οσ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΥΗΜΑΣΑΡΙΟΤ» 

 

Η Γηεύζπλζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ  Ταλάγξαο, θαη΄εθαξκνγή:  

1. Τεο παξ 8α ηνπ άξζξνπ 221 Ν.4412/16  

2. Τεο παξ 9α ηνπ άξζξνπ 221 Ν.4412/16  

3. Τεο ππ΄αξηζκ. ΓΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΔΚ 4841/29-12-2017 η.Β’) Απόθαζεο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ,  

ζα πξνβεί, ζηελ δηαδηθαζία δεκόζησλ ειεθηξνληθώλ θιεξώζεσλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ κεηξώνπ 

κειώλ επηηξνπώλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Με.Μ.Δ.Γ.) πνπ ηεξείηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα www.mimed.ggde.gr, γηα ηελ επηινγή κειώλ επηηξνπώλ δηαγσληζκνύ έξγνπ θαη κειέηεο 

(ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ) ησλ παξ.8α θαη 9α ηνπ άξζ. 221 ηνπ Ν.4412/2016, αληίζηνηρα. 

Σπγθεθξηκέλα νη ειεθηξνληθέο θιεξώζεηο αθνξνύλ ζηελ επηινγή ππαιιήισλ σο ηαθηηθώλ θαη 

αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ, γηα ηελ ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ησλ παξαθάησ 

αλαθεξόκελσλ κειέηεο θαη έξγνπ αληίζηνηρα. 

Σηελ θιήξσζε αλάδεημεο ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο κεηέρνπλ όια ηα κέιε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζην Ηιεθηξνληθό Μεηξών (Με.Μ.Δ.Γ.) θαη ζπγθεληξώλνπλ ηηο λόκηκεο 

πξνϋπνζέζεηο. 

Η επηηξνπή  ηνπ άξζ. 5 ηεο ππ’ αξηζκ ΓΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόθαζεο, ε νπνία νξίζηεθε 

ζε εηήζηα βάζε γηα δηεμαγσγή θιεξώζεσλ ΜΗΜΔΓ, κε ην κε αξηζκ. πξση. 7495/27-05-2020 (ΑΓΑ: 

Φ7ΓΥΧΗΒ-0Σ), έγγξαθν Γεκάξρνπ, είλαη δηκειήο θαη απνηειείηαη από ηνπο παξαθάησ 

ππαιιήινπο : 



1) Τζηώλε Αλέζηε, ΠΔ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ, εγγεγξακκέλν ρξήζηε Με.Μ.Δ.Γ.  

2) Κνληνύιε Κσλζηαληίλν, ΤΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ. 

Έξγν ηεο παξαπάλσ επηηξνπήο είλαη ε ειεθηξνληθή θιήξσζε γηα ηελ επηινγή ησλ κειώλ ησλ 

επηηξνπώλ ησλ δηαγσληζκώλ κειέηεο θαη έξγνπ. 

Γηα ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό: 

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 1οσ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΥΗΜΑΣΑΡΙΟΤ», 

πξνϋπνινγηζκνύ 152.011,45 επξώ (κε Φ.Π.Α.), κε ρξεκαηνδόηεζε από ηδίνπο πόξνπο, 

Η ειεθηξνληθή θιήξσζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 20/11/2020 θαη ώρα 11:00π.μ. 

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο (www.mimed.ggde.gr). 

 

Η παξνύζα αλαθνίλσζε, ζύκθσλα κε ηελ σο άλσ απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ θαη 

Μεηαθνξώλ, ζα δεκνζηεπζεί ζηηο ηζηνζειίδεο: 

α.) ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο  : www.tanagra.gr θαη 

β) ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ: «www.ggde.gr» 

 

 

 

 

Ο Γ/ληήο Τ.Υ. 

 

 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΚΙΚΑ 
Τνπ. Μεραληθόο Τ.Δ. 

ΕΔ 

1. ΧΑ 

2. ΦΕ10/18 

 

  

  

 


