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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών 

Επιτροπής για το έργο:  

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 

 

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου κατ’ εφαρμογή : 

1) Του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, 

2) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-

12- 2017 τ. Β΄) 

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου 

Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή 

τεχνικών υπαλλήλων μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) της περ. (β) 

παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 

προϋπολογισμού 431.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  

Το έργο θα βαρύνει την πίστωση του K.A. :30-7341.06 , του έτους 2021  Δήμου Ρήγα Φεραίου..  

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι: 

Η ανάπλαση της πλατείας Αγίου Γεωργίου, οικισμού ο οποίος υπάγεται στο Δήμο Ρήγα Φεραίου. Η 

περιοχή μελέτης ταυτίζεται με την κεντρική πλατεία του οικισμού Αγίου Γεωργίου η οποία 

περιβάλλεται από τις οδούς Πολυτεχνείου, Σεφέρη, Κολοκοτρώνη και …. Το σχήμα της πλατείας είναι 

σχεδόν ορθογώνιο με τον επιμήκη άξονά της διατεταγμένο στη διεύθυνση Ν.Δ. προς Ν.Α. Οι οδοί που 

περιβάλλουν την πλατεία εμφανίζουν κάποια κλίση που συνεπάγεται διαφορά στάθμης κατά τη 

διαγώνιο περίπου 2,5μ. Το επίπεδο που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της πλατείας εμφανίζει 

μικρότερες υψομετρικές διαφορές. Η επικοινωνία και σύνδεση της πλατείας με το περιμετρικό οδικό 

δίκτυο εξαιτίας των ανισοσταθμιών που εμφανίζονται γίνεται σε συγκεκριμένα σημεία με διαδρόμους 

ή κλίμακες. 

 Βελεστίνο,   19-08-2021 

Αρ. Πρωτ. : 6927 

ΠΡΟΣ 

1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα ggde.gr)  

email : site-support@yme.gov.gr 
 
2) Διαχειριστή Ιστοσελίδας του Δήμου Ρήγα 
Φεραίου 

mailto:site-support@yme.gov.gr


Χαρακτηριστικό στοιχείο της υφιστάμενης κατάστασης αποτελεί το σιντριβάνι που βρίσκεται στο 

δυτικό τμήμα της πλατείας. Αξιοσημείωτα επίσης, είναι και μερικά μεγάλα σε μέγεθος δέντρα, όπως 

τα πεύκα που βρίσκονται στη δυτική πλευρά της πλατείας και οι πλάτανοι που είναι διατεταγμένοι 

προς την πλευρά της οδού Σεφέρη. 

 

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19.08.2021 και ώρα 3:00μμ μέσω της 

ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr. 

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: 

α) του Δήμου Ρήγα Φεραίου : http://rigas-feraios.gr/ 

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : www.ggde.gr 

 

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 και το άρθρο 5 παρ. 5.2.(2) της με αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 

Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

 

 

 

 

ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ – ΣΤΟΥΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ  

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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