
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιατρά, 24-02-2021 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                  Αρ. Πρωτ.:     2241 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Προς: 

Ταχ. Δ/νση:       Ι. Μεταξά & Βασ. Παύλου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Ταχ. 
Κώδικας:  

243 00  Φιλιατρά ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Πληροφορίες:   Στ.  Κουρτέση  

Τηλέφωνο:       27610 35013 (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.ggde.gr) 

E-mail:              st.kourtesi@1533.syzefxis.gov.gr  E-mail: site-support@yme.gov.gr  

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν την Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής 

για το έργο «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» 

 

Ο Δήμος Τριφυλίας κατ’ εφαρμογή 

1. του άρθρου 221 παρ. 10 του Ν. 4412/2016, 

2. της με αρ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β’/29-12-2017) Απόφασης του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 

θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής 

Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και 

αναπληρωματικών) της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» (Αρ. Μελέτης: 66/2018) προϋπολογισμού 360.000,00 € (με Φ.Π.Α. 

24%). 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός 

έργου 2019ΣΕ01600007), σύμφωνα με την Α.Π.: 63949/18-06-2019 (οικ 9041/24-06-2019) 

απόφαση ένταξης. Το έργο θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 61.7325.01 του δημοτικού 

προϋπολογισμού με το ποσό των 360.000,00 € για το έτος 2021.  

Αντικείμενο του έργου είναι ο ηλεκτροφωτισμός του Δημοτικού Σταδίου Φιλιατρών που θα είναι 

κατάλληλος για τη τέλεση αγώνων ποδοσφαίρου σε επίπεδο Περιφερειακό, Τοπικό και 

Προπόνησης (κλάσης ΙΙ των διεθνών προδιαγραφών). Ο φωτισμός του γηπέδου επιτυγχάνεται με 

http://www.ggde.gr/
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προβολείς τύπου LED συνολικής εγκατεστημένης ισχύος που δε θα υπερβαίνει τα 30kW. Οι 

προβολείς θα αναρτηθούν σε 4 ιστούς ύψους 22 μέτρων και η τροφοδότηση των προβολέων με 

ηλεκτρικό ρεύμα θα γίνεται από πίνακες τύπου PILLAR που θα περιλαμβάνουν όργανα αφής και 

λειτουργίας των προβολέων και θα τοποθετηθούν στη βάση κάθε ιστού. Η τροφοδότηση των 

PILLARS με ρεύμα θα γίνεται από το Γενικό Πίνακα τύπου PILLAR που θα κατασκευασθεί και θα 

τοποθετηθεί σε μέρος που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη. Τα καλώδια που θα τροφοδοτούν με 

ρεύμα τους πίνακες PILLAR των ιστών θα αναχωρούν από το Γενικό Πίνακα PILLAR και θα 

οδεύουν υπόγεια. Ο γενικός πίνακας PILLAR θα τροφοδοτεί, εκτός από τους τέσσερεις ιστούς, και 

τον υφιστάμενο πίνακα που βρίσκεται εντός του κτιρίου των αποδυτηρίων, οποίος πλέον θα 

λειτουργεί ως υποπίνακας. Επίσης, θα εγκατασταθεί σύστημα φωτοβολταϊκών πανέλων επί 

εδάφους, συνολικής ισχύος έως 20kWp, με σύστημα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. 

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:30 

π.μ. μέσω της ιστοσελίδας mimed.ggde.gr.  

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες: 

1) του Δήμου Τριφυλίας: www.dimostrifylias.gr 

2) του Υπουργείου Υποδομών: www.ggde.gr  

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 και το άρθρο 5 παρ. 5.2.2. της με αρ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 

466/04-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

 

 

 
ΗΗ  ααννααππλλ..  ΠΠρροοϊϊσσττααμμέέννηη  

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας  
 

 

  

 Χαραλαμπία Δημοπούλου  

 Πολιτικός Μηχανικός 
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