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Γενική Γραμματεία Υποδομών 

                    
Θέμα: Γνωστοποίηση δημοσίευσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ και 
ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την κατασκευή έργου με τίτλο: 
«Επέκταση εξοπλισμού κλιματισμού, αερισμού και εργασίες γενικής ανακαίνισης του 
Βιβλιοστασίου στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς». 
 
Σχετ.: 1)   το άρθρο 221 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει 

2) η ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 
4841/τ.Β’/29-12-2017) 

 

 Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 2-7-2021 δημοσιεύθηκε ανοικτός ηλεκτρονικός 

διαγωνισμός για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Επέκταση εξοπλισμού κλιματισμού, 

αερισμού και εργασίες γενικής ανακαίνισης του Βιβλιοστασίου στο Κεντρικό Κτίριο του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, προϋπολογισμού 262.903,22 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

με αύξοντα αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 182030. 

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας, θα πραγματοποιηθεί δημόσια ηλεκτρονική 

κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ) για την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών της επιτροπής διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού. Στην κλήρωση ανάδειξης των 

μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό 

Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 09-07-2021 και ώρα 

10.00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr, στα γραφεία της Διεύθυνσης 

Μηχανοργάνωσης & Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 

4841/2017 Β’) απόφασης για τη διεξαγωγή κληρώσεων μέσω του ΜΗΜΕΔ, ορίστηκε με την 

από 18-6-2018 Απόφαση Συγκλήτου (Συνεδρία 17η) του Πανεπιστημίου Πειραιά και η 



σύνθεσή της ανασυγκροτήθηκε με την από 27-1-2021 Απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρία 

10η). 

 Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί ως εξής: 

 Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  (www.mimed.ggde.gr) 

 Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς (www.unipi.gr). 

  

 

   Ο Αν. Προϊστάμενος 
της Δ/νσης  Μηχανοργάνωσης 

   και Τεχνικών Έργων 
 

 
      Ταξιάρχης Τσαπάρας 
 ΠΕ Πληροφορικής με Α’ β. 
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