
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Περιστέρι, 11/12/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αρ. Πρωτ.: οικ53448 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ     
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ     
   Κοιν: - Γραφείο Αντι/ρχου κ. ΛΥΚΟΥ 

- Δ.Τ.Υ. 
- Επιτροπή κλήρωσης (ΚΟΣΣΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

& ΜΠΟΥΖΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ) 
  
  
  
  
 

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου κατ’ εφαρμογή της με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 
466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β’/29-12-2017) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/15-03-2018 (ΦΕΚ 1511/Β’/02-05-2018) 
απόφαση, θα πραγματοποιήσει δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής 
του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την 
επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου του άρθρου 221 παρ. 9 του Ν.4412/2016. 

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την ανάδειξη δύο (2) τακτικών μελών και των 
αναπληρωματικών τους για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του κάτωθι έργου. 

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν τα μέλη -  τεχνικοί υπάλληλοι  που είναι 
καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 
4 της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β’/29-12-2017) απόφασης του Υπ. 
Υποδομών και Μεταφορών. 

Η επιτροπή του άρθρου 5 Παρ. 5.4.1 της ανωτέρω απόφασης, η οποία ορίστηκε για το έτος 2019 για 
τη διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με την 61/2019 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6Ν78ΩΞ2-ΣΞΚ) αποτελείται από τους 
υπαλλήλους: 

1. Κοσσάρης Φώτιος ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
2. Μπουζίνη Γεωργία ΔΕ Διοικητικός 
 

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού 
διενέργειας της κλήρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του κάτωθι έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑ” ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» 

Αρ. Μελέτης: 33/10-04-2020 

Προϋπολογισμού: 850.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) 

Χρηματοδότηση:  Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 04 «Προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στις Αστικές Περιοχές» της εγκεκριμένης ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας με συνολικό εγκεκριμένο 



προϋπολογισμό στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ. Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια 
Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά 
της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με το ποσό των 500.000,00€ μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014- 2020» 
σύμφωνα με την Α.Π. 3928/28-09-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης, με Κωδικό ΟΠΣ 5067347 (ΚΩΔ. 
ΣΑ ΕΠ0851, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2020ΕΠ08510133) και από τον Δήμο Περιστερίου 
με το ποσό των 350.000,00€ (Κ.Α. 64.7341.2033).  

Η ηλεκτρονική κλήρωση της παραπάνω υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15/12/2020 και 
ώρα 11:00π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr) 

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: 

α) του Δήμου Περιστερίου www.peristeri.gr 
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.ggde.gr 

 
 

  
Ο Διευθυντής 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
   

 
 

  ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
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