
ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν την Διενέργεια Ηλεκτρονικής 
Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο : «Ασφαλτόστρωση 
οδών στην Δ.Ε. Κω» Α.Μ. : 04/2020.

Ο Δήμος Κω  κατ' εφαρμογή: 

1. Του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

2. Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. 

Υποδομών και Μεταφορών  

Θα προβεί στην διαδικασία επαναληπτικής δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του 

ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) 

για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων  μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και 

αναπληρωματικών) της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, του έργου : 

«Ασφαλτόστρωση οδών στην Δ.Ε. Κω» Α/Μ:04/20  προϋπολογισμού  1.150.000,00 € με 

ΦΠΑ. 

Λόγω πρόδηλου τυπικού σφάλματος κατά την αναγραφή του προϋπολογισμού : 

982.905.98 αντί του ορθού 982.905,98 η κλήρωση θα επαναληφθεί την Τετάρτη   15  Ιουλίου 

2020 και ώρα 8:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr 

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

Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες :

α) του Δήμου Κω :  www.kos.gov.gr

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

Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.ggde.gr )
Email : site-support@yme.gov.gr)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση           : Σκ. Ζερβού 40
Ταχ. Κώδικας       : 853 00
Πληροφορίες       : Β. Σαράντος  
Τηλ.                        : 22423-61501, 547
Τηλ/τυπία             : 22420-26362
Ηλεκτρον. δ/νση : gramatia_ty@kos.gr  
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Το έργο χρηματοδοτείται από  ίδιους πόρους του Δήμου Κω και θα βαρύνει την πίστωση του 

Κ.Α. 30.7333.0064 του δημοτικού προϋπολογισμού με το ποσό των 200.000,00  € για το έτος 

2020 και 950.000,00 € για το 2021. Το έργο αφορά στη συντήρηση του οδικού δικτύου που 

βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Κω, προκειμένου να αντιμετωπίσει 

σημαντικά προβλήματα φθορών που εμφανίζονται σε συγκεκριμένα τμήματα οδών, αλλά και 

να ανταποκριθεί σε αιτήματα για ασφαλτόστρωση τμημάτων του οδικού δικτύου που μέχρι 

σήμερα παραμένουν χωμάτινα.  

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.

    Ο Δήμαρχος Κω

Θεοδόσης  Α. Νικητάρας
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