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1) Τποςπγείο Τποδομών & 
Μεηαθοπών 
Γιεύθςνζη Ανάπηςξηρ, ςνηήπηζηρ 
& Λειηοςπγίαρ Δθαπμογών 

(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ggde.gr) 

 

e-mail: site-support@yme.gov.gr 
 
 
2) Αςηοηελέρ Σμήμα 
Ππογπαμμαηιζμού & Ανάπηςξηρ 
 
 
3) Γπαθείο Γημάπσος Παιανίαρ 
 

 
 

 

ΘΔΜΑ: Γημοζιοποίηζη ζηοισείων ζύμβαζηρ έπγος και ανακοίνωζη διενέπγειαρ 
ηλεκηπονικήρ κλήπωζηρ, για ηην επιλογή μελών Δπιηποπήρ Γιαγωνιζμού, μέζω ηος 
Μη.Μ.Δ.Γ. (παπ. 8.(η) ηος άπθπος 221 ηος Ν. 4412/2016). 

 

Ο Γήκνο Παηαλίαο θαη΄ εθαξκνγή: 

 Τεο παξ. 8(β) ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 Τεο παξ. 10(α) ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 Τεο Απόθαζεο Υπ. Υπνδνκώλ & Μεηαθνξώλ, ΓΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΔΚ 4841Β/29-12-
2017), 

 

ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηε δηαδηθαζία δεκόζηαο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ 
κεηξώνπ κειώλ επηηξνπώλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Με.Μ.Δ.Γ.), γηα ηελ 
επηινγή κειώλ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ Έξγνπ, ηεο παξ. 8(ε) ηνπ αξζ. 221 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
Σπγθεθξηκέλα ε ειεθηξνληθή θιήξσζε αθνξά ηελ επηινγή ππαιιήισλ, σο ηαθηηθώλ θαη 

αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ, γηα ηελ ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή 

αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Ανηικαηάζηαζη ιζηών θωηιζμού ζηα πποαύλεια ηων 

ζσολικών κηιπίων», πξνϋπνινγηζκνύ 73.754,85 € πιένλ ΦΠΑ, πνπ ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα 

κε α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 (Α' 147) θαη β) ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο Γηαθήξπμεο. 

Σηελ θιήξσζε κεηέρνπλ όια ηα κέιε πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζην Ηιεθηξνληθό Μεηξών 
(Με.Μ.Δ.Γ.) θαη ζπγθεληξώλνπλ ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο. 
Η ηλεκηπονική κλήπωζη θα ππαγμαηοποιηθεί ηην Παπαζκεςή 23-10-2020 και ώπα 12:00  

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.mimed.ggde.gr 
 
 

http://www.mimed.ggde.gr/


Η παξνύζα αλαθνίλσζε, ζύκθσλα κε ηελ σο άλσ απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ θαη 
Μεηαθνξώλ, πξέπεη λα δεκνζηεπζεί ζηηο ηζηνζειίδεο 

 

α) ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο ζηε δηεύζπλζε www.paiania.gov.gr 
β) ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ ζηε δηεύζπλζε: www.ggde.gr 
 
Παξαθαινύκε όπσο δεκνζηεύζεηε ην παξόλ ζηελ ηζηνζειίδα ζαο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 
ζηελ σο άλσ Απόθαζε Υπ. Υπνδνκώλ & Μεηαθνξώλ. 
 
 
 

 

 

  

  

 

 

 
 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ Γ/ΝΗ Σ.Τ. 

  

 
 
 

ΜΟΤΝΣΡΑΚΗ ΔΛΙΑΒΔΣ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. 

  

http://www.paiania.gov.gr/
http://www.ggde.gr/

		2020-10-26T13:44:32+0200




