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ΘΕΜΑ:

«Δημοζιοποίηζη ζηοιχείων ζύμβαζης – Ανακοίνωζη διενέργειας κλήρωζης
μέζω ΜΗΜΕΔ»

Η Γιεύθςνζη Τεσνικών Υπηπεζιών, Πεπιβάλλονηορ, Ππαζίνος, Καθαπιόηηηαρ και Ανακύκλυζηρ –
Τμήμα Τεσνικών Έπγυν, ηος Γήμος Γόπηςναρ, καη’ εθαπμογή ηηρ ΓΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΔΚ
4841/29.12.2017 η. Β΄) Απόθαζηρ ηος Υποςπγείος Υποδομών και Μεηαθοπών, θα πποβεί ζηη διαδικαζία
δημόζιαρ ηλεκηπονικήρ κλήπυζηρ μέζυ ηος ηλεκηπονικού μηηπώος μελών επιηποπών διαδικαζιών
ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν (Μη.Μ.Δ.Γ.) για ηην επιλογή μελών ηηρ επιηποπήρ διαγυνιζμού έπγος ηηρ
παπ. 8 ηος άπθπος 221 ηος Ν.4412/2016, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηον Ν.4782/2021.
Σςγκεκπιμένα η ηλεκηπονική κλήπυζη αθοπά ηην επιλογή ςπαλλήλυν, υρ ηακηικών και
αναπληπυμαηικών μελών, για ηη ζςγκπόηηζη επιηποπήρ διαγυνιζμού ηος κάηυθι αναθεπόμενος έπγος.

Η επιηποπή ηος άπθπος 5 ηηρ ςπ. απιθμό ΓΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 απόθαζηρ, η οποία

οπίζηηκε ζε εηήζια βάζη (για ηο έηος 2021), για ηη διεξαγυγή κληπώζευν μέζυ Μη.Μ.Δ.Γ., με ηην
ςπ. απιθμό 36/2021 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ με ΑΓΑ:ΨΨΜ1Ω9Η-2Ξ1 είναι διμελήρ και
αποηελείηαι από ηοςρ παπακάηυ ςπαλλήλοςρ:
Σακηικά Μέλη
1. Ηλιάκηρ Νεκηάπιορ, Πολιηικόρ Μησανικόρ Τ.Δ.
2. Κοζμαδάκη Φαπίκλεια, ΠΔ Γευπόνορ
με ηα αναπληρωμαηικά ηοσς μέλη
Έπγο ηηρ παπαπάνυ διμελούρ επιηποπήρ είναι η διενέπγεια ηηρ ηλεκηπονικήρ κλήπυζηρ και η ζύνηαξη
ηος ζσεηικού ππακηικού διενέπγειαρ ηηρ κλήπυζηρ

για ηη διενέπγεια ηος ηλεκηπονικού διαγυνιζμού ηος έπγος με ηίηλο «Ολοκλήρωζη εργαζιών

κλειζηού γσμναζηηρίοσ Αζημίοσ ηοσ Γ. Γόρησνας», προϋπολογιζμού 1.962.000,00 €
(ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ Φ.Π.Α.)
Η ηλεκηπονική κλήπυζη για ηον οπιζμό ηηρ επιηποπήρ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού ηος
ανυηέπυ έπγος θα διεξασθεί ηην 27η , ηος μηνόρ Ιοσλίοσ ηος έηοςρ 2021, ημέπα Σρίηη και ώπα
10:00 π.μ., μέζυ ηηρ ιζηοζελίδαρ (www.mimed.ggde.gr)

Η παπούζα ανακοίνυζη, ζύμθυνα με ηην υρ άνυ απόθαζη ηος Υποςπγείος Υποδομών και
Μεηαθοπών, θα δημοζιεςηεί ζηιρ ιζηοζελίδερ:
 ηος Γήμος Γόπηςναρ (www.gortyna.gov.gr)
 ηος Υποςπγείος Υποδομών και Μεηαθοπών (www.ggde.gr)
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