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Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας 
κλήρωσης ΜΗΜΕΔ. 

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. 
Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών περί «Κατάρτισης, 
τήρησης και λειτουργίας 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. 

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καμένων Βούρλων, κατ΄ 
εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) 
απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη 
διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού 
μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
(ΜH.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 
8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. 

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής 
διαγωνισμού του κάτωθι αναφερόμενου έργου. 

Η επιτροπή 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 αριθ. πρωτ. 122/09-01-2020 απόφαση του Δημάρχου 
Καμένων  Βούρλων είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω 
υπαλλήλους: 

1 Κοτάκου Αικατερίνη Τ.Ε . Πολιτικός Μηχανικός 

2 Τσάρας Ευάγγελος Τ.Ε. 19 Πληροφορικής 



Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη 
του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης. 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ: 

       Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 12:00 μ.μ. μέσω της ιστοσελίδας 
(www.mimed.ggde.gr) , στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας, θα διεξαχθεί 
ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και 
αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην επιτροπή για τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό του κάτωθι έργου:  

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», αρ. μελ. 28/2020 , 
εκτιμώμενης αξίας  971.774,19 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24% ), που 
χρηματοδοτείται για το ποσό των 1.050.000,00 € από πιστώσεις Π.Δ.Ε./ 
Υπουργείο Εσωτερικών, από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων» 
με τίτλο «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» - αριθμ. πρωτ. 
65574/19-11-2018 Πρόσκληση V, σύμφωνα με την Αριθμ. 41388/30-05-
2019 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (Απόφαση Ένταξης Πράξης του Δήμου Καμένων 
Βούρλων - ΑΔΑ: 9ΗΝ9465ΧΘ7 – 76Μ) και από πιστώσεις ΣΑΤΑ για το 
ποσό των 155.000,00 €. 

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καμένων 
Βούρλων, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών και  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καμένων Βούρλων 
www.mwlos.gr 

 

 

                                                                                                            -Η- 

                                                                                          Αν/τρια Προϊσταμένη Τ.Τ.Υ. 

 

 

 

                                                                                               Κοτάκου Αικατερίνη 

                                                                                           Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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