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ΘΕΜΑ:  «Δημοςιοποίηςη ςτοιχείων ςύμβαςησ – Ανακοίνωςη Διενέργειασ Κλήρωςησ Μη.Μ.Ε.Δ.» 

 

Η Δ/νςη Σεχνικών Τπηρεςιών & Πολεοδομύασ του Δόμου ικυωνύων, κατ’ εφαρμογό τησ 

ΔΝ/61034/ΥΝ466/04-12-2017 (ΥΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφαςησ του Τπ. Τποδομών 

και Μεταφορών, θα πραγματοποιόςει τη διαδικαςύα δημόςιασ ηλεκτρονικόσ κλόρωςησ μϋςω του 

ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικαςιών ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων 

(Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογό μελών επιτροπόσ διαγωνιςμού ϋργου τησ παρ.8 του ϊρθ. 221 του 

Ν.4412/2016. 

υγκεκριμϋνα, η ηλεκτρονικό κλόρωςη αφορϊ την επιλογό υπαλλόλων ωσ τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών, για την ςυγκρότηςη Επιτροπόσ διαγωνιςμού του κϊτωθι 

αναφερόμενου ϋργου. την κλόρωςη ανϊδειξησ των μελών τησ επιτροπόσ μετϋχουν όλα τα μϋλη 

που εύναι καταχωρημϋνα ςτο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και ςυγκεντρώνουν τισ νόμιμεσ 

προώποθϋςεισ.  

Οι χρόςτεσ τησ εφαρμογόσ, του ϊρ. 5 τησ υπ’ αρ. ΔΝ/61034/ΥΝ466/04-12-2017 απόφαςησ, η 

οπούα ορύςτηκε ςε ετόςια βϊςη για διεξαγωγό κληρώςεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ’ αρ. 300/2019 

απόφαςη Οικονομικόσ Επιτροπόσ του Δόμου ικυωνύων εύναι τριμελόσ και αποτελεύται από τουσ 

παρακϊτω υπαλλόλουσ:  

 ΠΕΠΠΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ, ΠΕ Μηχ/κών Φωροταξύασ, Πολεοδομύασ & Περ/κόσ Ανϊπτυξησ 

 ΣΟΤΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΣΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

 ΜΑΣΟΡΑΚΟ ΛΕΩΝΙΔΑ, ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών 

με αναπληρωτϋσ τουσ:  

 ΝΣΑΓΚΑΖΙΔΗ ΜΙΦΑΗΛ, ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 

 ΦΑΙΩΣΗ ΣΙΜΟΛΕΟΝΣΑ, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 

 ΜΑΘΙΟΠΟΤΛΟ ΜΙΦΑΗΛ, ΣΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 



Έργο των παραπϊνω χρηςτών εύναι η ηλεκτρονικό κλόρωςη και η ςύνταξη του ςχετικού 

πρακτικού διενϋργειασ τησ κλόρωςησ.  

 

Για τον ηλεκτρονικό διαγωνιςμό του ϋργου:  

«ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» 

 

Η ηλεκτρονικό κλόρωςη θα πραγματοποιηθεύ την Πέμπτη 10/12/2020 και ώρα 10.00π.μ. 

μϋςω τησ ιςτοςελύδασ www.mimed.gr  

 

Η παρούςα ανακούνωςη, ςύμφωνα με την ωσ ϊνω απόφαςη του Τπουργεύου Τποδομών και 

Μεταφορών, θα δημοςιευτεύ ςτισ ιςτοςελύδεσ: 

 

Α) του Δόμου ικυωνύων: www.kiato.gov.gr και 

Β) του Τπουργεύου Τποδομών και Μεταφορών: https://mimed.ggde.gr 

 

                 

    O Προώςτϊμενοσ Διεύθυνςησ  

Σεχνικών Τπηρεςιών & Πολεοδομύασ 

 

 

                  Παπαβαςιλεύου Βαςύλειοσ  
         Πολ/κόσ Μηχ/κόσ ΠΕ3 
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