
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Ταχ.  Δ/νση:  ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  
Ταχ, Κωδ. 31100
e mail: dte.lefadaa@in.gov.gr 
Πληροφ. : Α. Κότσαλη 
Τηλ. 2645360771

   Λευκάδα, 03 / 11 / 2020 

Αρ. Πρωτ.: οικ 85798 / 13880

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας κατά εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017

(ΦΕΚ  4841/29-12-2017  τ.Β΄)  απόφασης  του  Υπ.  Υποδομών  και  Μεταφορών  και  όπως  αυτή  έχει

τροποποιηθεί  ,  θα  πραγματοποιήσει  τη  διαδικασία  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. 8η του αρθ. 221 του Ν. 4412/2016.

Συγκεκριμένα  η  ηλεκτρονική  κλήρωση αφορά  την  επιλογή  τεχνικών  υπαλλήλων  ως  τακτικών  και

αναπληρωματικών  μελών,  για  την  συγκρότηση  Επιτροπής  του  Ηλεκτρονικού   Διαγωνισμού  του

παρακάτω έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» 

προϋπολογισμού 1.060.000,00  Ευρώ ( με Φ.Π.Α).

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 06-11-2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας

του ΜηΜΕΔ  ht@s  ://  mimed  .  ggde  .  gr  /   παρουσία των κατωτέρω  υπαλλήλων  της  Δ/νσης  Τεχνικών

Υπηρεσιών Π.Ε. Λευκάδας :

1. Ευάγγελος Μοσχονάς Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄

2. Αλεξία Κότσαλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ/Α΄

https://mimed.ggde.gr/


οι οποίοι  σύμφωνα  με την  αριθμ.  67-03/22-01-2020 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής

Ιονίων  Νήσων   ορίστηκαν   ως   μέλη  επιτροπής   για   την   διεξαγωγή   κληρώσεων

συγκρότησης  επιτροπών διαγωνισμού έργων έτους 2020.

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Η παρούσα ανακοίνωση να  δημοσιευθεί  στις ιστοσελίδες :

α) της Π.Ε. Λευκάδας  lefada  .  gr   και της Π.Ι.Ν. @in  .  gov  .  gr    

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www  .  ggde  .  gr  .

Παρακαλείται   το  Τμήμα  Υποστήριξης  Εφαρμογών  &  Υπηρεσιών  Πληροφορικής   του

Υπουργείου  Υποδομών  &  Μεταφορών  ,όπως  δημοσιεύσει  το  παρόν  στον  ιστότοπο  του,

σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017.

O  Διευθυντής
ΔΤΕ

   Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός  Μηχανικός  ΠΕ/Α΄ 
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