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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης στο πλαίσιο επιλογής μελών επιτροπής
διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου και Κατασκευή Μόνιμης
Περίφραξης στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου του Ε.Α.Π.».
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017)
Το Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, η οποία
αφορά στην «κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία 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»
Ανακοινώνει
Την πραγματοποίηση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Μη.Μ.Ε.Δ.
για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου και
Κατασκευή Μόνιμης Περίφραξης στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου του ΕΑΠ», συνολικού
προϋπολογισμού 1.364.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), το οποίο αφορά στην κατασκευή – επέκταση της
υφιστάμενης νότιας οδοποιίας από το κτίριο Ε’ έως τις εξόδους του οικοπέδου επί των οδών Ευδόξου και
Αριστοξένους, στην κατασκευή περίφραξης στο νότιο άκρο και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου
μεταξύ περίφραξης και οδοποιίας. Το εν λόγω έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω της ΣΑΝΑ 346 (κωδικός έργου:
2021ΝΑ34600211 και MIS: 5149386).
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Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη των αναθετουσών αρχών που
είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η εν λόγω κλήρωση θα λάβει χώρα στα γραφεία του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων στις
31/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30π.μ., μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μη.Μ.Ε.Δ.
(https://mimed.ggde.gr/). Η διεξαγωγή της εν λόγω ηλεκτρονικής κλήρωσης θα διενεργηθεί από την
αρμόδια επιτροπή, η οποία ορίστηκε σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 566/14-102022 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. για το έτος 2022 (ΑΔΑ: 60ΝΘ46ΨΖΣΘ-ΔΞ2) και
απαρτίζεται από τους κάτωθι:
1.

τον κ. Τζόλα Γρηγόριο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας, και

2.

τον κ. Μπούσιο Γεώργιο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης
Έργων.

Έργο της ανωτέρω επιτροπής, πέραν της διενέργειας της ηλεκτρονικής κλήρωσης, αποτελεί και η σύνταξη
του σχετικού πρακτικού.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική Υπουργική Απόφαση, στις
ιστοσελίδες του ΚτΕ (Κυρίου του Έργου) και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ήτοι στις
ιστοσελίδες: www.eap.gr του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και www.ggde.gr του Υπουργείου.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Γιώργος Μπούσιος
25.10.2022 12:32:32
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ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.
Γραφείο Πληροφοριακών και Δικτυακών Υπηρεσιών (E-mail: anakoinoseis@eap.gr για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του
Ε.Α.Π.)
2.
Μέλη Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.
ΓΠΕΜ (ηλεκτρονικό αρχείο MGMT)
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