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Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης 

Μη.Μ.Ε.Δ για το διαγωνισμό ανάθεσης του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ».  

 

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας κατ’ εφαρμογή των 

σχετικών διατάξεων:  

1. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016  και  

2. Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’) απόφασης του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  

θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω της ηλεκτρονικής 

εφαρμογής κληρώσεων του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή δύο (2) τεχνικών υπαλλήλων ως μέλη επιτροπής 

διαγωνισμού για την ανάθεση έργου (τακτικά και αναπληρωματικά) της παρ. 9α του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016.  

Η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή τεχνικών υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, 

εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ., με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που 

προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση έργο, ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την 

συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ». προϋπολογισμού 393.000€, με ΦΠΑ.  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η επιτροπή διενέργειας 

κληρώσεων του άρθρου 5 παρ. 5.4.1 της υπ. αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 

Απόφασης, η οποία ορίστηκε για την διενέργεια των ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω της 

ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ. για το έτος 2021, με την υπ. Αριθ. 12/2021 {ΑΔΑ: 

http://www.ggde.gr/


9ΔΨΗΩ6Ζ-ΨΡ1} Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, 

αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

1.Λαμπρινή Πρωτόπαπα-ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού, 

2. Φιώρου Πολυξένη-ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός (χρήστης της εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ. ) 

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 02-03-2021 και ώρα 11:00 πμ, 

μέσω της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr.  

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

και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:  

1. Του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας http://www.aktiovonitsa.gov.gr και  

2. Του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών https://www.ggde.gr/ 

 

 

                                         Η προϊσταμένη Δ.Τ.Υ 
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