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ΘΕΜΑ : Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την συγκρότηση γνωμοδοτικού   
οργάνου του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
7Χ7 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ(ΕΘΝΙΚΟΥ) ΣΤΑΔΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ » 

Σχετικά: 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών — Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Ζαχάρως κατ εφαρμογή: 

- Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 

- Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

- Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ 

4841/8/2017) 

θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή μελών επιτροπής   
(τακτικών και αναπληρωματικών) διαγωνισμού έργου της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.   
4412/2016, μέσω του Μη. Μ. Ε.Δ (ηλεκτρονικό μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης   
δημοσίων συμβάσεων). 

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και   
αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του: 

 

• ΕΡΓΟ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 7Χ7 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ(ΕΘΝΙΚΟΥ) ΣΤΑΔΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ» 

• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 98.200,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) 

• ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρό γραμμα Αγρότική ς Ανα πτυξής (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέ τρό 19 «Τόπική  
Ανα πτυξή μέ πρωτόβόυλι α τόπικω ν κόινότή των», Υπόμέ τρό 19.2 «Στή ριξή για τήν υλόπόι ήσή δρα σέων 
υπό τήν τόπική  στρατήγική  ανα πτυξής για παρέμβα σέις δήμό σιόυ χαρακτή ρα», Δρα σή 19.2.4 «Βασικέ ς 
υπήρέσι ές και ανα πλασή χωριω ν σέ αγρότικέ ς πέριόχέ ς», Υπόδρα σή 19.2.4.2 «Στή ριξή για τή δήμιόυργι α, 
βέλτι ωσή ή  έπέ κτασή τόπικω ν βασικω ν υπήρέσιω ν για τόν αγρότικό  πλήθυσμό , καθω ς και των 
σχέτικω ν υπόδόμω ν»   στό όπόι ό έι ναι ένταγμέ νή ή σχέτική  πρα ξή μέ τι τλό «Κατασκευή γηπέδου 
ποδοσφαίρου 7x7 στον χώρο του δημοτικού ("Εθνικού") Σταδίου Ζαχάρως. Συγκέκριμέ να, 
χρήματόδότέι ται μέ σω τής Συλλόγική ς Από φασής Σ.Α 082/1 (κωδικό ς ΣΑΕ τόυ έ ργόυ έι ναι 
2017ΣΕ08210000) από  τό Ευρωπαι κό  Γέωργικό  Ταμέι ό Ανα πτυξής (ΕΓΤΑΑ) και από  Εθνικόυ ς 
Πό ρόυς μέ κωδικό  ΟΠΣΑΑ 0010998052 και ΚΑ:02.64.7323.342   τρέ χόντός πρόυ πόλόγισμόυ  (έ ξόδα) 
τόυ Δή μόυ Ζαχα ρως.   

 

Η ηλεκτρονική κλήρωση Θα πραγματοποιηθεί την 29/6/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. , στην 

έδρα του Δήμου Ζαχάρως  ΤΚ 27054 , Ζαχάρω  μέσω της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr 

  
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και   
Μεταφορών Θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: 

α) του Δήμου Ζαχάρως http://www.zacharo.gr  
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών https:/www.ggde.gr 
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