
                                                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΣΕΡΡΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 

  

 

∆ικαιούχος  : ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ  Πόλη: Νέα  Ζίχνη 
Ταχ. ∆ιεύθυνση  : ∆ηµαρχείο  Ηµεροµηνία : 02-02-2021 
Ταχ. Κώδικας  : 62042  Αρ. Πρωτ: - 864  -  
Πληροφορίες  : Παπαδάκης ∆ηµήτριος   
Τηλέφωνο  : 2324350626   
Fax  : 2324350624   
E-mail  : texnikizixnis@yahoo.gr   

   ΠΡΟΣ: Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών 
Μεταφορών  

    Υ̟ηρεσία Υ̟οστήριξης 
Πληροφορικής & 

    Ηλεκτρονικών Συστηµάτων 

    Τµήµα Υ̟οστήριξης Εφαρµογών 
& Υ̟ηρεσιών Πληροφορικής 

    Αναστάσεως 2& Ι. Τσιγάντε   
    101 91 Πα̟άγου – Αθήνα 

Site-support@yme.gov.gr 

     
 
ΘΕΜΑ :  «∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης 
ΜηΜΕ∆.»           
 

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. ∆ΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδοµών & 
Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου µελών επιτροπών 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.∆.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 
του ν.4412/2016». 

 
Ο ∆ήµος Νέας Ζίχνης, κατ΄εφαρµογή της ∆ΝΣ/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.∆.) για την επιλογή µελών επιτροπής διαγωνισµού έργου της παρ.8η του άρθ. 
221 του Ν.4412/2016. 

Συγκεκριµένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως 
τακτικών και αναπληρωµατικών µελών, για την συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισµού 
των κάτωθι αναφερόµενων έργων. 

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

Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ’ αριθµ ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 
απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜηΜΕ∆, µε την 
υπ.αρ.134/14-12-2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Νέας Ζίχνης, είναι 
διµελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους : 

• Από τον Χρήστη της Εφαρµογής, υπάλληλο του ∆ήµου Νέας Ζίχνης, ∆ηµήτριο 
Παπαδάκη του Αθανασίου, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και 



                                                 

•Την Χρήστη της Εφαρµογής υπάλληλο του ∆ήµου Νέας Ζίχνης, Θεανώ ∆έλλιου 
του Βασιλείου, ειδικότητας ΠΕ Αγρονόµων – Τοπογράφων Μηχανικών 

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του 
σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης. 
Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό του κάτωθι έργου : 
 
1. «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ», 
Α.Μ.6/18, προϋπολογισµού µελέτης 382.311,67 € (χωρίς Φ.Π.Α.) που θα 
χρηµατοδοτηθεί από το Π.Ε.Π  Π.Κ.Μ (ταµείο Συνοχής). 
Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγµατοποιηθεί την ∆ευτέρα 15-02-
2021 και ώρα 11: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 ∆ήµου Νέας Ζίχνης : www.dimos-neaszixnis.gr και 
β) του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: www.ggde.gr 
Παρακαλείται το Τµήµα Υποστήριξης Εφαρµογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του 
Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών, όπως δηµοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του, 
σύµφωνα µε το άρθρο 5.2.2 της σχετικής. 

 
                          

                         

 

 

 


