
                         

     
         

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Κηφισιά                2/11/2020
                 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          Αριθ. Πρωτ:           37806
                 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
           Διονύσου 58 & Σπάρτης
                145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
     Πληροφορίες :    Δημάκα Δ.
     Τηλ                 :   2131355305
     FAX                :   210 6233721

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την 
επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου : «Επιχορήγηση του Δήμου Κηφισιάς για προσαρμογή λειτουργούντων 
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου 
θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» 

Σχετ.: H υπ΄αριθμ.ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση του Υπουργού 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.Ε.Δ) της παρ.8 (η) του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016».

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 ( ΦΕΚ4841/29-12-
2017 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού 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 της παρ. 8(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόxου εκτέλεσης του έργου : “Επιχορήγηση του Δήμου Κηφισιάς για προσαρμογή 
λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές 
του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017” με 
Προϋπολογισμό 600.000,00 € με ΦΠΑ 24%  και  483.705,25  € χωρίς ΦΠΑ   που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄147) και β) τους όρους της σχετικής 
Διακήρυξης.
Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου  2020  
και ώρα 10.00 π.μ μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr

H παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω σχετική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:
 
α) του Δήμου Κηφισιάς στην Διεύθυνση www.kifissia.gr και 
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην διεύθυνση www.ggde.gr

                                                                                         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή 
Εντεταλμένο Σύμβουλο  κ. Α. Μακρή
Προϊσταμένη Δ/νσης κα Ε. Γιαννιτσοπούλου
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                                                                                           ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
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