
Ο Δήμος Αλίμου, κατ' Εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-
12-2017 τ. Β1) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θο πραγματοποιήσει τη
διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών
εππροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων {Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών
εππροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. Συγκεκριμένα η
ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωμσπκών
μελών, για την συγκράτηση Επιτροπών διαγωνισμού του κάτωθι αναφερόμενου έργου.

Για τον ηλεκτρονικά διαγωνισμό του κάτωθι έργου:
1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1,

Α.Μ.:70/2020, προϋπολογισμού μελέτης 590.725,81 € (χωρίς Φ.Π.Α.24%) που θα
χρηματοδοτηθεί ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Π+ΔΗΜΟΣ.

ΘΕΜΑ : Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας
κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 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 επιστημονικών
υπηρεσιών ( Μπ.Μ.Έ.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016
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Εσωτερική διανομή

1. Γραφείο κ. Δημάρχου
2·   Γραφείο κ. Γ. Γραμματέα
3. Δ/νση Τ. Υ.

Στην κλήρωση ανάδει^ς των μελών της επιτροπής μετέχουν τα μέλη της
Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο {Μη.Μ.Ε.Δ.) και
συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η επσροπή του άρθ. 5 της υπ' αριθμ
ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση γιο διεξαγωγή
κληρώσεων ΜηΜΕΔ, με την υπ. αρ. 402/2020 απόφαση Δημάρχου, είναι δι μελής και
αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους;

•Από την χρήστη της εφαρυσνή^ υπάλληλο ταμ Αήυου Αλίμου. Σωτηρία
Μασούρη του Βασιλείου, ειδικάτπταε ΠΕ3 Πολπικών Μηχανικών και

•τον υπάλληλο του Δήμου Αλίυου. Παπαδομονωλάκη Παντελή του Ιωάννη.
ειδικότητας ΤΕ Μπγανολόγων Μηχανικών.

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύντα^η του
σχεπκού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση ταυ Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί σπς ιστασελίδες:

α) του Δήμου Αλίμου: υλπλυ.θΙΙπκβ^γ και
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: ντΜ^.^ηόβ.ψ

ΠορακολεΙται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του
Υπουργείου Υποδομών 8ι Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον κττάτοπό του,
σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής


