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∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ.: Ελ. Μαράκη
Ταχ. ∆/νση: Βασ. Κων/νου 47
Τ.Κ.: 19441
Τηλ.: 2132000710
Fax: 2106624963

1) Υπουργείο Υποδοµών &
ΠΡΟΣ: Μεταφορών
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης
& Λειτουργίας Εφαρµογών

E-mail: tykoropi@gmail.com

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ.101 91 – Παπάγου, Αθήνα
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα ggde.gr)
e-mail: site-support@yme.gov.gr)

2) Αυτοτελές Τµήµα
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης &
Πληροφορικής

ΘΕΜΑ: ∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης έργου και ανακοίνωση διενέργειας
ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή µελών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µέσω του
Μη.Μ.Ε.∆. (παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016).
Ο ∆ήµος Κρωπίας κατ΄ εφαρµογή:
1. Της παρ. 8(β) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
2. Της παρ. 10(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
3. Της Απόφασης Υπ. Υποδοµών & Μεταφορών, ∆ΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841Β/29-122017),
θα πραγµατοποιήσει τη διαδικασία δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, µέσω του ηλεκτρονικού
µητρώου µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (Μη.Μ.Ε.∆.), για την
επιλογή µελών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού Έργου, της παρ. 8(η) του αρθ. 221 του Ν. 4412/2016.
Συγκεκριµένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων, ως τακτικών και
αναπληρωµατικών µελών, για την συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την επιλογή
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθµιση δηµοτικών κτιρίων», που θα
διεξαχθεί σύµφωνα µε α) τις διατάξεις του Ν.4412/16 (Α' 147) και β) τους όρους της σχετικής
∆ιακήρυξης.
Στην κλήρωση µετέχουν όλα τα µέλη που είναι καταχωρηµένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
(Μη.Μ.Ε.∆.) και συγκεντρώνουν τις νόµιµες προϋποθέσεις.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 27/11/2020 και ώρα
11:30π.µ. µέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr.
Η παρούσα ανακοίνωση, σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών, πρέπει να δηµοσιευθεί στις ιστοσελίδες:
α) του ∆ήµου Κρωπίας στη διεύθυνση: www.korοpi.gr
β) του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών στη διεύθυνση: www.ggde.gr

Παρακαλούµε όπως δηµοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην ως άνω Απόφαση Υπ. Υποδοµών & Μεταφορών.
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