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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής 

για το έργο : « ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ  ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ» 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ , κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-

12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και 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 σύμφωνα με την  παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. 

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως 

τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του 

έργου: « ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΑΠΕ  ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ » συνολικού προϋπολογισμού  426.000,00 €  

συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24% . 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 

2014 -2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

H ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή του άρθρου 5 (παρ. 5.4.1) 

της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 

570/07-03-2019 Απόφαση Δημάρχου Τεμπών. Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η 

ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης. 



Η ηλεκτρονική κλήρωση  θα πραγματοποιηθεί  την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26-06-2020 και ώρα 

10:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr). 

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

Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: 

 

α) του Δήμου ΤΕΜΠΩΝ : www.dimostempon.gr και 

 

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr 

 

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

 

  ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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