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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 500
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: 1) Τμή� μά Πλήροφορική� ς Π.Ε. Δρά� μάς
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ antoniadisa@pamth.gov.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2) Υπουργει�ο Υποδομω� ν κ Μετάφορω� ν
Τάχ. Δ/νσή : Διοικήτή� ριο (γιά άνά� ρτήσή στή σελι�δά ggde.gr
Τ.Κ. - Πο� λή : 661 00, Δρά� μά με�σω τής εφάρμογή� ς Μη.Μ.Ε,Δ.)
Πλήροφορι�ες : Κάράκάσι�δου Μάρι�ά
Τήλε�φωνο : (25213) 51422
Fax : (25213) 51488
E-mail : karakasidoum  @pamth.gov.gr  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Η  Διευ� θυνσή  Τεχνικω� ν  Έργων τής  Περιφερειάκή� ς  Ενο� τήτάς  Δρά� μάς  κάτ’  εφάρμογή�  τής  ΔΝΣ  /
61034 / ΦΝ 466 / 04-12-2017 (ΦΕΚ 4841 Β’/29-12-2017) Απο� φάσής του Υπουργου�  Υποδομω� ν κάι
Μετάφορω� ν  άνάκοινω� νει  τήν  πράγμάτοποι�ήσή  δήμο� σιάς  ήλεκτρονική� ς  κλή� ρωσής  με�σω  του
ήλεκτρονικου�  μήτρω� ου  μελω� ν  επιτροπω� ν  διάδικάσιω� ν  συ� νάψής  δήμοσι�ων  συμβά� σεων  ε�ργων,
μελετω� ν κάι πάροχή� ς τεχνικω� ν κάι λοιπω� ν συνάφω� ν επιστήμονικω� ν υπήρεσιω� ν (Μη.Μ.Ε.Δ.) γιά τήν
επιλογή�  μελω� ν επιτροπή� ς διάγωνισμου�  τής πάρ. 8ή του ά� ρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμε�νά, ή ήλεκτρονική�  κλή� ρωσή άφορά�  τήν επιλογή�  τεχνικω� ν υπάλλή� λων ως τάκτικω� ν κάι
άνάπλήρωμάτικω� ν μελω� ν γιά τή συγκρο� τήσή τής Επιτροπή� ς Διάγωνισμου�  του ε�ργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ  ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ -  ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟΥ ΤΟΥ Δ.
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΟΥ Ν.ΔΡΑΜΑΣ», προυM πολογισμου�  500.000,00€  με Φ.Π.Α.  (403.225,81 € χωρίς
Φ.Π.Α.).
Στήν κλή� ρωσή άνά� δειξής των μελω� ν τής επιτροπή� ς μετε�χουν ο� λά τά με�λή των Ανάθετουσω� ν Αρχω� ν
που  ει�νάι  κάτάχωρήμε�νά  στο  Ηλεκτρονικο�  Μήτρω� ο  (Μή.Μ.Ε.Δ.)  κάι  συγκεντρω� νουν  τις  νο� μιμες
προυM ποθε�σεις.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη   28/01/2021 και ώρα 12:15 μ.μ.
μέσω της ιστοσελίδας ΜηΜΕΔ (  www.  mimed.ggde.gr) άπο�  τους υπάλλή� λους τής Δ/νσής Τ.Ε. :
Πάγκά� λου Μάρι�ά, Πολιτικο�  Μήχάνικο� , κάι
Λάμπριάνι�δή Αθάνά� σιο, Ηλεκτρολο� γο Μήχάνικο�
οι οποι�οι,  συ� μφωνά με τήν με άπο�  09-02-2018 Αι�τήσή / Δή� λωσή του ΠροιMστάμε�νου τής Δ/νσής τής
Π.Ε. Δρά� μάς, ορι�στήκάν ως τελικοι� χρή� στες γιά τή διενε�ργειά ήλεκτρονικω� ν κλήρω� σεων συγκρο� τήσής
επιτροπω� ν  διάγωνισμου�  γιά  τήν  άνά� θεσή  διάδικάσιω� ν  συ� νάψής  δήμοσι�ων  συμβά� σεων  ε�ργων,
μελετω� ν κάι πάροχή� ς τεχνικω� ν κάι λοιπω� ν συνάφω� ν επιστήμονικω� ν υπήρεσιω� ν (ΜήΜΕΔ) τής πάρ. 8.
(ή) του ά� ρθρου 221 του N. 4412/2016.

Η πάρου� σά άνάκοι�νωσή θά άνάρτήθει�  στον Πι�νάκά Ανάκοινω� σεων τής Υπήρεσι�άς κάθω� ς κάι στις
ιστοσελι�δες  του  Υπουργει�ου  Υποδομω� ν  κάι  Μετάφορω� ν  με�σω  τής  διάδικτυάκή� ς  εφάρμογή� ς  του
Μή.Μ.Ε.Δ., τής Περιφε�ρειάς ΑΜΘ κάι τής Π.Ε. Δρά� μάς  σε εφάρμογή�  των διάτά� ξεων τής πάρ. 10 του
ά� ρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Κοινοποι�ήσή:
1. Χρή� στες ΜήΜΕΔ Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Φά� κελος Έργου(Κάράκάσι�δου Μάρι�ά) Σιδηρόπουλος Θεόδωρος
2. Χρον. Αρχει�ο Τοπογράφος  Μηχανικός
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