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ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ   
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ                                 ΠΡΟ: 
ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ    1) Τπουργείο Μεταφορϊν και Τποδομϊν      
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΣΗ & ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΩΝ            Τπηρεςία Τποςτήριξησ Πληροφορικήσ & 
Δ/νςη  : 28ησ Οκτωβρίου 50, 323 00 Ορχομενόσ    Ηλεκτρονικϊν υςτημάτων - Σμήμα 
Πληρ. : Λεμονιά ταματάκη                   Τποςτήριξησ Εφαρμογϊν & Τπηρεςιϊν 
Σηλ.: 2261351114, Fax:  2261351114    Πληροφορικήσ για ανάρτηςη ςτην  
 E-mail : lstamataki@orchomenos.gr    ιςτοςελίδα www.ggde.gr                 
                     2) Γραφείο Σφπου Ορχομενοφ για        
         ανάρτηςη ςτην ιςτοςελίδα 
        www.orchomenos.gr    

 
  

        Ανακοίνωςη διενζργειασ κλήρωςησ ΜΗΜΕΔ – Δημοςίευςη ςτοιχείων τησ ςφμβαςησ για το ζργο 

        ¨Καταςκευή Νζασ Χάραξησ οδοφ και γζφυρασ ςτη θζςη Διπότι ςτη Σ.Κ. Παφλου του Δήμου Ορχομενοφ¨    

Η Διεφθυνςη Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν του Δήμου Ορχομενοφ, κατ εφαρμογή: 

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

2. Σησ υπϋαριθμ. ΔΝ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Βϋ)Απόφαςησ του 

Τπουργείου Τποδομϊν 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. 

υγκεκριμζνα η ηλεκτρονική κλήρωςη αφορά ςτην επιλογή υπαλλήλων ωσ τακτικϊν και αναπληρωματικϊν 

μελϊν, για την ςυγκρότηςη Επιτροπήσ Διαγωνιςμοφ του ζργου με τίτλο ¨ Καταςκευή Νζασ Χάραξησ οδοφ και 

γζφυρασ ςτη θζςη Διπότι ςτη Σ.Κ. Παφλου του Δήμου Ορχομενοφ ¨ προχπολογιςμοφ 1.085.001,21€ με ΦΠΑ 

24%, με πίςτωςη 1.100.001,21€ από το Π.Δ.Ε.(ΑΕΠ 066). 

την κλήρωςη ανάδειξησ των μελϊν τησ επιτροπήσ μετζχουν όλα τα μζλη τησ Αναθζτουςασ Αρχήσ που είναι 

καταχωρημζνα ςτο ηλεκτρονικό Μητρϊο (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) και ςυγκεντρϊνουν τισ νόμιμεσ προχποθζςεισ. 

Η επιτροπή του άρθ. 5 τησ υπϋαριθμ. ΔΝ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφαςησ, η οποία ορίςτηκε ςε ετήςια 

βάςη για διεξαγωγή κληρϊςεων ΜΗΜΕΔ, με το την αρ. 144/2019 απόφαςη οικονομικήσ επιτροπήσ, είναι 

διμελήσ και αποτελείται από τουσ παρακάτω υπαλλήλουσ: 

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

2) Γιϊργοσ τάμου ΣΕ 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. 

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


Για τον ηλεκτρονικό διαγωνιςμό του ζργου του θζματοσ, η ηλεκτρονική κλήρωςη θα πραγματοποιηθεί την 

Σρίτη 30-06-2020 και ϊρα 10:00π.μ., μζςω τησ ιςτοςελίδασ (www.mimed.ggde.gr) 

Η παροφςα ανακοίνωςη, ςφμφωνα με την άνω απόφαςη του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν, 

θα δημοςιευθεί ςτισ ιςτοςελίδεσ: 

α) του Δήμου Ορχομενοφ : www.orchomenos.gr 

β) του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν : www.ggde.gr   

 

 

 

        Ορχομενόσ 25-06-2020 

                      Η Αν/τρια  πρ/νη Δ.Σ.Τ. 

 

 

                        Λεμονιά ταματάκη  

                    Αρχιτζκτονασ  μηχανικόσ 
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