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ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΙΦΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ –  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΗ 
 

Ο Δόμοσ Δυτικόσ Λϋςβου, κατ' εφαρμογό του ϊρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και τησ υπ’ αριθμ. 

πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφαςησ του Υπ. Υποδομών, ωσ ιςχύουν ςόμερα, 

ανακοινώνει τη διενέργεια δημόςιασ ηλεκτρονικήσ κλήρωςησ για την επιλογή μελών για τη 

ςυγκρότηςη τησ Επιτροπήσ Διαγωνιςμού (Ε.Δ.) του έργου «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ 

ΜΕ ΑΥΑΛΣΙΚΟ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΛΕΒΟΤ, ΠΛΗΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗ». 

 

Καθότι α) η εκτιμώμενη αξύα ςύμβαςησ του ϋργου εύναι 170.085,47 Ευρώ πλϋον Φ.Π.Α. 17% και β) 

ωσ κριτόριο ανϊθεςησ θα χρηςιμοποιηθεύ η πλϋον ςυμφϋρουςα, από οικονομικό ϊποψη, προςφορϊ 

μόνο βϊςει τιμόσ, η Ε.Δ. του ϋργου θα αποτελεύται από τρεισ (3) τεχνικούσ υπαλλόλουσ, κατηγορύασ 

ΠΕ ό TE, με τουσ αναπληρωτϋσ τουσ, εγγεγραμμϋνουσ ςτο Μη.Μ.Ε.Δ., ςύμφωνα με την παρϊγραφο 8, 

περ. α), του ϊρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

  

Για την επιλογό των ανωτϋρω μελών τησ Ε.Δ. θα διενεργηθεύ δημόςια ηλεκτρονικό κλόρωςη, 

ςύμφωνα και με την παρϊγραφο 10 του ϊρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και την παρϊγραφο 5.4. του 

ϊρθρου 5 τησ υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφαςησ του Υπ. Υποδομών, 

εφαρμοζομϋνων των κριτηρύων επιλογόσ μελών του ϊρθρου 4 τησ ανωτϋρω απόφαςησ του Υπ. 

Υποδομών. 

 

Η κλόρωςη θα διενεργηθεύ, ςτα γραφεία του Δήμου Δυτικήσ Λέςβου ςτο πρώην κτίριο ΔΟΤ 

Καλλονήσ, ςτον πρώτο όροφο, ςτην Καλλονή Λέςβου, την Πέμπτη 10-09-2020 και ώρα 

10:00, μέςω του δικτυακού τόπου τησ ηλεκτρονικήσ εφαρμογήσ του Μη.Μ.Ε.Δ. 

(https://mimed.ggde.gr) από χρήςτη τησ εφαρμογήσ του Μητρώου - μέλοσ τησ αρμόδιασ 

Επιτροπήσ κλήρωςησ που ορύςτηκε με την υπ’ αριθμ. 91/2020 απόφαςη Δημϊρχου Δυτικόσ 

Λϋςβου (ΑΔΑ : 6ΠΠΣ46ΜΓΘ5-Θ7Δ). 

 

Το παρόν δημοςιεύεται ςτην ιςτοςελύδα του ΚτΕ – Δόμου Δυτικόσ Λϋςβου 

(https://www.mwlesvos.gr) και του Υπουργεύου Υποδομών και Μεταφορών. 

 
Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΦΟ 
 ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΛΕΒΟΤ 
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