
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

   

Δ/ΝΣΗ : Παπανικολάου 13-15, Αλιβέρι

Τ.Κ.     : 34 500 

Πληροφορίες : Τόλιζα Αγγελική

Τηλ.     : 22233 50240  

Fax      : 22233 50237  

 

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης
Σχετ. : Η υπ΄ αριθμ. ΔΝΣ/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 και επιστημονικών υπηρεσιών 

(Μη.Μ.Ε.Δ) της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν 4412/2016

 

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου, κατ΄εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29

2017 τ.Β΄) απόφασης του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών

δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέ

σύναψης δημόσιων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου 

της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

 

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως 

αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού του κάτωθι αναφερόμενου 

έργου. 

 

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που 

είναι καταχωρημένα στο ηλεκτρονικό μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ) 

προϋποθέσεις. 

 

Η Επιτροπή του άρθρου 5 

τ.Β΄) απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ΄ 

αριθμ. 93/2020 απόφαση της Οικονομι

παρακάτω υπαλλήλους : 

 

1. ΤΟΛΙΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 3

2. ΝΤΑΜΗΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4

 

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρο

διενέργειας κλήρωσης. 

 

Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του κάτωθι έργου  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ

3.065.141,00  (χωρίς ΦΠΑ), Κ.Α 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

15, Αλιβέρι 

Πληροφορίες : Τόλιζα Αγγελική 

 

 

Αλιβέρι,    06 / 11 / 20

Αρ. πρωτ. : 20595 

 

 

Προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

Δ/νση Ανάπτυξης Συντήρησης & 

Λειτουργίας Εφαρμογών

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

101 91 Παπάγου 

(με email: site-support

 

 

 

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μ
. ΔΝΣ/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 και επιστημονικών υπηρεσιών 

Δ) της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν 4412/2016». 

, κατ΄εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29

2017 τ.Β΄) απόφασης του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία 

ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 

σύναψης δημόσιων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου 

της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως 

αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού του κάτωθι αναφερόμενου 

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που 

είναι καταχωρημένα στο ηλεκτρονικό μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες 

 της υπ΄ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29

) απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ΄ 

αριθμ. 93/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι διμελής και αποτελείται από τους 

ΤΟΛΙΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 3-ΧΡΗΣΤΗΣ

ΝΤΑΜΗΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4-

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού 

Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του κάτωθι έργου  : 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ

(χωρίς ΦΠΑ), Κ.Α 11.02.028 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΚΑ

/ 2020 

Προς 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης  

νση Ανάπτυξης Συντήρησης & 

Λειτουργίας Εφαρμογών 

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 

101 91 Παπάγου – Αθήνα 

support@yme.gov.gr) 

και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ 
. ΔΝΣ/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 και επιστημονικών υπηρεσιών 

, κατ΄εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-

θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία 

σω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 

σύναψης δημόσιων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου 

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού του κάτωθι αναφερόμενου 

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που 

υγκεντρώνουν τις νόμιμες 

ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 

) απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ΄ 

κής Επιτροπής είναι διμελής και αποτελείται από τους 

ΧΡΗΣΤΗΣ 

-ΧΡΗΣΤΗΣ     

νική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ», προϋπολογισμού €   

προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΚΑ για έργα κατηγορίας  



ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ του  Μ.Ε.Ε.Π.. Το έργο θα εκτελεστεί στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου. 

 

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την  Δευτέρα 9/11/2020 και 

ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr). 

 

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

Μεταφορών, θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες : 

1) του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου (https://www.kimis-aliveriou.gr) 

2) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr) 

 

Παρακαλείτε το τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του, σύμφωνα 

με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής. 

 

 

         

 Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Υ.  

 

 

 

 

Αγγελική Κ. Τόλιζα 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α 
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