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Διαδόχου Παύλου 42, 166 75, Γλυφάδα.  
Τηλ: 213 2141414 – Fax: 210 8949859

    Πληροφορίες: Μ. Δουρούδη 
    e-mail: m.douroudi@glyfada.gr
 

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
                  Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής
                  & Ηλεκτρονικών Συστημάτων
                  e-mail: site-support@yme.gov.gr
             
             2. Διεύθυνση Διοικητικού Δήμου Γλυφάδας
                 Τμήμα Μηχανογραφικού Κέντρου
                 e-mail: site@glyfada.gr 

Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την 
επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων» αρ. μελ. 
10/18 και εκτιμώμενης αξίας 810.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

            
Ο Δήμος Γλυφάδας, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 

(ΦΕΚ/4841/Β΄/29-12-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη 
διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή μελών επιτροπής 
διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016).

Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων» αρ. μελ. 10/18 και 
εκτιμώμενης αξίας 810.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και τους όρους της σχετικής Διακήρυξης. 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 Διενέργειας Ηλεκτρονικών Κληρώσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5, παρ. 4.1, της 
ανωτέρω σχετικής απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, έχει οριστεί σε ετήσια βάση με 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36112/13-11-2019 απόφαση του Δημάρχου Γλυφάδας, είναι διμελής και 
αποτελείται από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΟΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, 
ΤΕ Μηχανικό Δομικών Έργων, και ΠΑΜΟΥΚΗ ΈΛΕΝΑ, ΤΕ Μηχανικό Τοπογράφο.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 6η Ιουλίου 2020 (06-07-2020), ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr/ 

Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του 
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει την παρούσα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα 
https://www.ggde.gr/, καθώς και το Τμήμα Μηχανογραφικού Κέντρου της Διεύθυνσης Διοικητικού του 
Δήμου Γλυφάδας, όπως δημοσιεύσει την παρούσα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας 
https://www.glyfada.gr/index.php/home/page/diagwnismoi.

Η  Αναπληρώτρια  Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Κυριακή Κάννα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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