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Ανακοίνωςη διενζργειασ κλήρωςησ ΜΗΜΕΔ -  Δημοςιοποίηςη ςτοιχείων τησ ςφμβαςησ για το ζργο  

"ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΚΣΑΚΣΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ  
(ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑ)" 

Η Διεφθυνςη Τεχνικϊν Υπηρεςιϊν του Δήμου Ορχομενοφ, κατ εφαρμογή : 

1. Τησ παρ. 8α του άρθρου 221 Ν.4412/16 

2.  Τησ υπ' αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β') Απόφαςησ του Υπουργείου 
Υποδομϊν και Μεταφορϊν 

Θα προβεί ςτην διαδικαςία διενζργειασ δημόςιασ ηλεκτρονικήσ κλήρωςησ, μζςω του ηλεκτρονικοφ μητρϊου μελϊν 
επιτροπϊν διαδικαςιϊν ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται ςτην ιςτοςελίδα www.mimed.ggde.gr 
για την επιλογή μελϊν επιτροπήσ (τακτικϊν και αναπληρωματικϊν) διαγωνιςμοφ ζργου, τησ παρ. 8α του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016. 

Συγκεκριμζνα η ηλεκτρονική κλήρωςη αφορά ςτην επιλογή υπαλλήλων ωσ τακτικϊν και αναπληρωματικϊν μελϊν, για 
την ςυγκρότηςη Επιτροπήσ Διαγωνιςμοφ του ζργου με τίτλο "Αποκατάςταςθ οδοποιίασ από ηθμιζσ που προκλικθκαν 
από ζκτακτα καιρικά φαινόμενα (κεομθνία Ζορμπάσ)" προχπολογιςμοφ 180.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), με πίςτωςη 
180.000,00€ από το Π.Δ.Ε. (2003ΣΕ05500005). 

Στην κλήρωςη ανάδειξησ των μελϊν τησ επιτροπήσ μετζχουν όλα τα μζλη που είναι καταχωρημζνα ςτο ηλεκτρονικό 
Μητρϊο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και ςυγκεντρϊνουν τισ νόμιμεσ προχποθζςεισ. 

Η επιτροπή του άρθ. 5  τησ υπ' αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφαςησ, η οποία ορίςτηκε ςε ετήςια βάςη για 
διεξαγωγή κληρϊςεων ΜΗΜΕΔ, με την 144/2019 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ, είναι διμελήσ και αποτελείται 
από τουσ παρακάτω υπαλλήλουσ : 

1) Γρηγόρη Ηλιόπουλο ΠΕ πολιτικϊν μηχανικϊν, εγγεγραμμζνο χρήςτη Μη.Μ.Ε.Δ. 

2) Γιϊργο Στάμου ΤΕ ηλεκτρολόγων μηχανικϊν, εγγεγραμμζνο χρήςτη Μη.Μ.Ε.Δ. 

Ζργο τησ παραπάνω επιτροπήσ είναι η ηλεκτρονική κλήρωςη για την επιλογή των μελϊν τησ επιτροπήσ του ζργου. 

Για τον ηλεκτρονικό διαγωνιςμό του ζργου του θζματοσ, η ηλεκτρονική κλήρωςη θα πραγματοποιηθεί την Πζμπτη 
27/08/2020 και ϊρα 10:00π.μ., μζςω τησ ιςτοςελίδασ (www.mimed.ggde.gr) 

Η παροφςα ανακοίνωςη, ςφμφωνα με την ωσ άνω απόφαςη του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν, θα δημοςιευθεί 
ςτισ ιςτοςελίδεσ : 

α) του Δήμου Ορχομενοφ : www.orchomenos.gr 

β) του Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν : www.ggde.gr 
   

 Ορχομενόσ 25-08-2020 
 Η πρ/νη Δ.Τ.Υ. 

  
  
  
 Λεμονιά Σταματάκη 
 αρχιτζκτων μηχανικόσ 

 


