
 

 

                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Πολύκαστρο : 24 - 08 - 2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ                                      Αριθ.Πρωτ. :  13453 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ  

Ταχ.Δ/νση : Μεγ.Αλεξάνδρου 75-77       ΠΡΟΣ:     1) Μη.Μ.Ε.Δ 
Ταχ.Κώδικας : 61200             (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα  
Πληροφορίες : Παπαδημητρίου Αικατερίνη                                 mimed.ggde.gr) 
Τηλέφωνο : 2343350152  
Fαχ : 2343350144                                                                           
Email :texniki_papadimitriou@paionia.gov.gr                2) ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 

      (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου) 
                               paionia.gov.gr 
  
  
  
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ 
και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: 
« ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΩΠΟΥ » 

 
      Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας, κατ’ εφαρμογή:  

1) Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, 
2)  Της παρ. 10εδ. α  ́άρθρου 221 του Ν.4412/2016, 
3) 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.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα 
www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του 
άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου. 

 
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: 
« ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΩΠΟΥ », Προϋπολογισμού 117.499,99 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%. 
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων. 
Το έργο αφορά εργασίες κατασκευής τάπητα κυκλοφορίας από ασφαλτοσκυρόδεμα αλλά και τμήματα 
τσιμεντόστρωσης δρόμων καθώς και κατασκευή κρασπέδων , πεζοδρομίων , ρείθρων  ,φρεατίων όμβριων 
κ.τ.λ. στις τοπικές κοινότητες του Ευρωπού, του Αγίου Πέτρου  του Πολυπέτρου και της Τούμπας.   
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που 
είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες 
προϋποθέσεις. 
Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης, η οποία ορίστηκε σε 
ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ το 2020, με την αριθ. 31/2020 (ΑΔΑ: ΨΘΔ7ΩΞΡ-90Γ) 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παιονίας, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω 
υπαλλήλους: 
1) Σουπλής Λάζαρος , Πολιτικ.Μηχαν.ΠΕ 
2) Παπαδημητρίου Αικατερίνη Πολιτικ.Μηχαν.ΤΕ 
 
Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-08-2020 και ώρα 10:00π.μ. μέσω 
της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr. 

 
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα 
δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: 
α) του Δήμου Παιονίας: www.paionia.gov.gr, και  
β) του Mη.Μ.Ε.Δ.www.mimed.ggde.gr. 
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