
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                        

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΙΑΣ 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχυδρομική Δ/νση : 
ΣΟΦ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ 7Α,  

Αγιά - Λάρισας 

Αγιά,  3/11/2022 

 

Ταχ. Κώδικας :  400 03  

Τηλέφωνο:  2494350113  

Τηλεομοιοτυπία: 2494023783  

Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο: 

tydimosagias@gmail.com Προς  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

(μέσω ΜΗΜΕΔ)  
   

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και Επιλογής Μελών Επιτροπής για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» 

Το Τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με: 

1. την παρ. περ. (β) της παρ. 8 του άρθρου 221 Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

2. την παρ. 10 άρθρου 221 Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

3. την Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-

12-2017 τ. Β’), 

θα προβεί, στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του διαγωνισμού της για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr για την 

επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της περ. (β) της παρ. 8 του άρθρου 221  

του Ν. 4412/2016. 

Η ηλεκτρονική κλήρωση διενεργείται μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων σε επίπεδο Περιφερειακής 

Ενότητας με βάση την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι καταχωρημένοι στο Ηλεκτρονικό 

Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες 

που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών για την συγκρότηση τριμελούς 

Επιτροπής διαγωνισμού. 

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/11/2022 μέσω της ιστοσελίδας 

(www.mimed.ggde.gr). 

 



Η επιτροπή της παρ. 5.4.1 του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η 

οποία ορίστηκε, με την υπ’ αρ. 422/2022 απόφαση Δημάρχου, και έργο της οποίας είναι η 

ηλεκτρονική κλήρωση.  

Ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα 

δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: 

α) του Δήμου Αγιάς: www.dimosagias.gr 

β του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέσω του ΜΗΜΕΔ: www.mimed.ggde.gr 

 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣ/ΜΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
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