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Θζμα: Δημοςιοποίηςη ςτοιχείων ςφμβαςησ και ανακοίνωςη διενζργειασ κλήρωςησ Μη.Μ.Ε.Δ
Σο Ιόνιο Πανεπιςτήμιο, κατϋ εφαρμογή τησ ΔΝ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-122017,τ.Βϋ) απόφαςησ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν, θα πραγματοποιήςει τη
διαδικαςία δημόςιασ ηλεκτρονικήσ κλήρωςησ μζςω του ηλεκτρονικοφ μητρϊου μελϊν επιτροπϊν
διαδικαςιϊν ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελϊν επιτροπήσ
διαγωνιςμοφ δημόςιασ ςφμβαςησ ζργου, τησ παραγράφου 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
υγκεκριμζνα η ηλεκτρονική κλήρωςη αφορά την επιλογή τεχνικϊν υπαλλήλων ωσ τακτικϊν και
αναπληρωματικϊν μελϊν, για την ςυγκρότηςη Επιτροπήσ διαγωνιςμοφ τησ δημόςιασ ςφμβαςησ
ζργου με τίτλο «Ανζγερςη κτιρίου Σμήματοσ Μουςικών πουδών του Ιονίου Πανεπιςτημίου»
ςτην Κζρκυρα, προχπολογιςμοφ 15.252.000€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%), που θα χρηματοδοτηθεί από
την ΑΕΠ – 022/1, του ςυγχρηματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Προγράμματοσ Δημοςίων
Επενδφςεων, με κριτήριο ανάθεςησ την «πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά
με βάςη τη βζλτιςτη ςχζςη ποιότητασ-τιμήσ».
Η επιτροπή του άρθρου 5 τησ υπ. αριθμ. ΔΝ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφαςησ, η οποία
ορίςτηκε για διεξαγωγή κληρϊςεων Μη.Μ.Ε.Δ., είναι διμελήσ και αποτελείται από τουσ παρακάτω
υπαλλήλουσ:
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Μαρία Παπαβλαςοποφλου
Αικατερίνη Παπακωνςταντίνου

ΠΕ Μηχανικϊν
ΠΕ Μηχανικϊν

Ζργο τησ παραπάνω επιτροπήσ είναι η ηλεκτρονική κλήρωςη και η ςφνταξη του ςχετικοφ
πρακτικοφ διενζργειασ τησ κλήρωςησ.
Η ηλεκτρονική κλήρωςη θα πραγματοποιηθεί την Παραςκευή 9-10-20 και ϊρα 9:00πμ. μζςω τησ
ιςτοςελίδασ mimed.ggde.gr.
Η παροφςα ανακοίνωςη, ςφμφωνα με την ωσ άνω απόφαςη του Τπουργείου Τποδομϊν και
Μεταφορϊν, θα δημοςιευτεί ςτισ ιςτοςελίδεσ:
α) του Ιονίου Πανεπιςτημίου: www.ionio.gr
β) του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν: www.ggde.gr
Με εντολή Πρφτανη Ι.Π.
Η Αναπληρώτρια Προϊςταμζνη
τησ Δ/νςησ Σεχνικών Τπηρεςιών
Ες. Διαν.:
-Πρφτανη Ι.Π.
-Αντιπρφτανη Διοικητικϊν Τποθζςεων
& Προγραμματιςμοφ
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