
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 
Επιτροπή του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 
ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης. 
 
Ταχ. Δ/νση: τ. Δημαρχείο Βανάτου 
Ταχ. Κώδικας: 29 100 
Πληροφορίες: Α. Κορφιάτης- Μ.Παντή 
Τηλέφωνο:  26953 60921  
Fax: 2695 063768             

              Ζάκυνθος, 11 - 05 -2021 
              Αρ. πρωτ.:  8703 
 
ΠΡΟΣ:1.Δήμο Ζακύνθου: 
             www.zakynthos.gov.gr  
          2.Υπουργείο Υποδομών και Mεταφορών:  
              www.ggde.gr 
 
ΚΟΙΝ.: Φάκελο Έργου 
 

 
ΘΕΜΑ:  ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΜΗ.Μ.Ε.Δ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Αγροτική οδοποιία Ζακύνθου». 
 
 Ο Δήμος Ζακύνθου, κατ' εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 ΦΕΚ 4841/29-12-2017 
τ. Β' ) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, πραγματοποιεί τη διαδικασία δημόσιας 
ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.2α 
του αρθ.95 του Ν. 4412/2016. 
 
Η κλήρωση που έλαβε χώρα την 9η/4/2021 και αφορούσε τον ανωτέρω διαγωνισμό και τα 
αποτελέσματα της οποίας εγκρίθηκαν από την 111/2021 απόφαση της Ο.Ε , οφείλει να επαναληφθεί 
καθώς ο κληρωθείς πρόεδρος της Επιτροπής Β. Παλαιοθόδωρος εσφαλμένα είναι καταχωρημένος 
στους σχετικούς καταλόγους και η αναπληρωματική αυτού Πλέσσα Μαρία δήλωσε αδυναμία 
συμμετοχής.  
 Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι 
καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο  (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 
 Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία 
ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ' αριθμ. 488/2019 απόφαση 
δημάρχου, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους: 
1. Κορφιάτης Αντώνιος - ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 
2. Παντή Μαρία – Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού 
διενέργειας κλήρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του κάτωθι έργου: 
 
«Αγροτική οδοποιία Ζακύνθου»  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 354838,71 ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 
 
Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12-05-2021 και ώρα 
09:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).  
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες: 
α) του Δήμου Ζακύνθου: www.zakynthos.gov.gr 
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                     ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΗ 

Αγρονόμων Τοπογράφων                                                  Αρχ/νας Μηχ/κος Π.Ε 
Μηχανικών ΠΕ με Α'β                                                                 με Α΄β 

 
 

Η ΠΡΟΙΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΦΑΡΑΟΥ 
ΑΓΡ. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. με Α'β 
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