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ΠΡΟΣ: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
10191 Παπάγου – Αθήνα 

 
ΘΕΜΑ: ∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης – Ανακοίνωση  
διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω του ηλεκτρονικού µητρώου 
µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
(Μη.Μ.Ε.∆.) για την επιλογή µελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού 
για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: 
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ» Προϋπολογισµού: 
285.403,16 €  (πλέον ΦΠΑ 24%).   
 
Ο ∆ήµος Καισαριανής προτίθεται να προκηρύξει δηµόσιο ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ» Προϋπολογισµού: 285.403,16 €  (πλέον 
ΦΠΑ 24%).  Το έργο θα εκτελεστεί στον ∆ήµο Καισαριανής. 
 
Για τον σκοπό αυτό  η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καισαριανής κατ’ εφαρµογή  των διατάξεων: 
1)Της παρ. 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016 
2) Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016  
3) Της αρ. ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β /́29-12-2017) 
Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών 
 
θα προβεί στην διαδικασία δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω ΜΗΜΕ∆ 
για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωµατικών 
µελών, για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την 
επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ» Προϋπολογισµού:  285.403,16 €  (πλέον ΦΠΑ 
24%).  

Στην κλήρωση ανάδειξης των µελών της επιτροπής µετέχουν όλα τα µέλη της 
Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρηµένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
(Μη.Μ.Ε.∆.) και συγκεντρώνουν τις νόµιµες προϋποθέσεις. 



Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί από την επιτροπή του άρθρου 5.4 
παρ 1 της αριθ. ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία 
συγκροτήθηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων του ΜΗΜΕ∆, µε την 
αριθ. 40/2020 απόφαση Ο.Ε  (Α∆Α ΩΧΓΩΩΕΨ-4ΑΝ) του ∆ήµου Καισαριανής.  

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διεξαχθεί  την ∆ευτέρα 21/12/2020 και ώρα 
10:00 π.µ. µέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr). 

Το παρόν δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καισαριανής 
(https://kaisariani.gr) 
 
 
 
      Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
           ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
 
      ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
          ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 


