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Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΛΗΡΩΗ ΜΗΜΔΓ και ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ 

ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΤΜΒΑΗ πριν τη Γιενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Δπιλογής 

Μελών Δπιτροπής για τη μελέτη «ΜΔΛΔΣΗ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΟΙΚΙΜΩΝ ΚΟΠΔΛΟΤ – ΠΑΝΟΡΜΟΤ – ΝΔΟΤ ΚΛΗΜΑΣΟ». 

 

Ο Γήμορ κοπέλος καη’ εθαπμογή:   

1) Σος άπθπος 221 ηος Ν. 4412/2016,   

2) Σηρ Απόθαζηρ Τπ. Τποδομών και Μεηαθοπών ΓΝ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΔΚ 

4841/29-122017 η. Β΄), όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει, 

3) Σηρ με απ. ππυη. 1738/26-03-2021 “ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΛΗΡΩΗ ΜΗΜΔΓ 

και ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ππιν ηη Γιενέπγεια Ηλεκηπονικήρ Κλήπυζηρ και 

Δπιλογήρ Μελών Δπιηποπήρ για ηη μελέηη «ΜΔΛΔΣΗ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΟΙΚΙΜΩΝ ΚΟΠΔΛΟΤ – ΠΑΝΟΡΜΟΤ – ΝΔΟΤ ΚΛΗΜΑΣΟ».” 

θα πποβεί ζηην διαδικαζία δημόζιαρ ηλεκηπονικήρ κλήπυζηρ, μέζυ ηος ηλεκηπονικού Μηηπώος 

Μελών Δπιηποπών Γιαδικαζιών ύνατηρ Γημοζίυν ςμβάζευν (Μη.Μ.Δ.Γ.), για ηην επιλογή 

ηεσνικών ςπαλλήλυν μελών Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού (ηακηικών και αναπληπυμαηικών) ηηρ παπ. 9  

ηος άπθπος 221 ηος Ν.4412/2016, για ηην ανάθεζη ηηρ εκπόνηζηρ  ηηρ μελέηηρ με ηίηλο: «ΜΔΛΔΣΗ 

ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΟΙΚΙΜΩΝ ΚΟΠΔΛΟΤ – ΠΑΝΟΡΜΟΤ – ΝΔΟΤ 

ΚΛΗΜΑΣΟ», πποϋπολογιζμού  499.915,51€ με Φ.Π.Α. 

Η μελέηη θα βαπύνει ηην πίζηυζη 499.915,51€ ηος K.A. 64-7412.006 ηος πποϋπολογιζμού ηος 

Γήμος κοπέλος, οικονομικού έηοςρ 2021. κοπόρ ηηρ μελέηηρ είναι ο ζσεδιαζμόρ έπγυν 

ανηιπλημμςπικήρ πποζηαζίαρ ηυν οικιζμών ηηρ κοπέλος (Υώπα), ηος Πανόπμος και ηος Νέος 

Κλήμαηορ, ηηρ νήζος κοπέλος. 

Η ηλεκηπονική κλήπυζη, για ηην ανάδειξη ηεσνικών ςπαλλήλυν πος θα ζςγκποηήζοςν ηην 

επιηποπή διαγυνιζμού ηηρ εν λόγυ μελέηηρ, θα ππαγμαηοποιηθεί ηην Σρίτη 30/03/2021 και 

ώρα 09:30 π.μ. μέζυ ηηρ ιζηοζελίδαρ: www.mimed.ggde.gr, από ηην απμόδια επιηποπή ηος 

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


Γήμος κοπέλος, η οποία ζςγκποηήθηκε με ηην ςπ’ απιθ. 19/2021 (ΑΓΑ: 6Γ4ΒΩ1Γ-Τ0Γ) Απόθαζη 

ηος Γημοηικού μαρ ςμβοςλίος. ύμθυνα με ηην με απ. ππυη. 1738/26-03-2021 “ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΛΗΡΩΗ ΜΗΜΔΓ” η ηλεκηπονική κλήπυζη, για ηην ανάδειξη ηεσνικών 

ςπαλλήλυν πος θα ζςγκποηήζοςν ηην επιηποπή διαγυνιζμού ηηρ εν λόγυ μελέηηρ, ήηαν να 

διεξασθεί ηην Γεςηέπα 29/03/2021 και ώπα 10:00 π.μ., λόγυ όμυρ λανθαζμένηρ καηασώπηζηρ η 

ηλεκηπονική κλήπυζη θα διεξασθείρ ηην Σπίηη 30/03/2021 και ώπα 09:30 π.μ. 

Η παπούζα ανακοίνυζη, ζύμθυνα με ηην υρ άνυ απόθαζη ηος Τποςπγείος Τποδομών και 

Μεηαθοπών, θα δημοζιεςθεί ζηιρ ιζηοζελίδερ: α) ηος Γήμος κοπέλος: http://www.skopelos.gov.gr/  

και β) ηος Τποςπγείος Τποδομών και Μεηαθοπών: www.ggde.gr. 

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ 
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