
ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την
επιλογή μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη διερεύνησης προσωρινής διευθέτησης
προσβάσεων  επί της ΕΟ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών  (τμήμα από κόμβο Κ12 έως Καρδία)»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή της
ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ.Β) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του
Ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
(Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθρου 221
του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη διερεύνησης προσωρινής διευθέτησης προσβάσεων επί
της ΕΟ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών (τμήμα από κόμβο Κ12 έως Καρδία)» με προϋπολογισμό
182.825,05 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21-12-2020 και ώρα 9:00 π.μ.
μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr, από τους υπαλλήλους που αποτελούν τα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής κλήρωσης σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.
οικ.127027(1883)25-2-2020 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ η οποία αφορά τον
Ορισμό Ετήσιας Επιτροπής Κληρώσεων για το Μη.Μ.Ε.Δ.

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας www.pkm.gov.gr και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην διεύθυνση
www.ggde.gr.
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