
          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Περιςτζρι    : 12/10/2020 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. πρωτ. : OIK. 42629 
ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ  

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  ΚΟΙΝ: - Γρ. Αντιδθμάρχου κ. Π. Λφκου 
            -ΔΣΤ 
            - Επιτροπι κλιρωςθσ (ΚΟΑΡΘ 

ΦΩΣΙΟ-ΜΠΟΤΗΙΝΘ ΓΕΩΡΓΙΑ) 
 

 

Δημοςιοποίηςη ςτοιχείων ςύμβαςησ – Ανακοίνωςη διενζργειασ κλήρωςησ ΜΗΜΕΔ για 
το ζργο: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΠΡΟΦΤΓΙΚΩΝ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 
ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ». 

Θ Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Περιςτερίου κατ’ εφαρμογι τθσ με αρ. ΔΝ/61034/ΦΝ 
466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β’/29-12-2017) απόφαςθσ του Τπ. Τποδομϊν και Μεταφορϊν, όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρ. ΔΝ/οικ.21137/ΦΝ 466/15-03-2018 (ΦΕΚ 1511/Β’/02-05-2018) απόφαςθ, 
κα πραγματοποιιςει δθμόςια θλεκτρονικι κλιρωςθ μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ του Μθτρϊου 
μελϊν επιτροπϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων (Μθ.Μ.Ε.Δ.) για τθν επιλογι μελϊν 
επιτροπισ διαγωνιςμοφ ζργου του άρκρου 221 παρ. 9 του Ν.4412/2016. 

υγκεκριμζνα θ θλεκτρονικι κλιρωςθ αφορά τθν ανάδειξθ τακτικϊν μελϊν και των 
αναπλθρωματικϊν τουσ για τθ ςυγκρότθςθ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ του κάτωκι ζργου. 

τθν κλιρωςθ ανάδειξθσ των μελϊν τθσ επιτροπισ μετζχουν τα μζλθ - τεχνικοί υπάλλθλοι που 
είναι καταχωρθμζνα ςτο Θλεκτρονικό Μθτρϊο (Μθ.Μ.Ε.Δ.) και πλθροφν τα κριτιρια επιλογισ του 
άρκρου 4 τθσ υπ’ αρ. ΔΝ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β’/29-12-2017) απόφαςθσ του Τπ. 
Τποδομϊν και Μεταφορϊν. 

Θ επιτροπι του άρκρου 5 Παρ. 5.4.1 τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, θ οποία ορίςτθκε για το ζτοσ 2020 
για τθ διεξαγωγι κλθρϊςεων ΜΘΜΕΔ, με τθν 09/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΞΕΙΩΞ2-5ΘΟ) αποτελείται από τουσ 
υπαλλιλουσ: 

1. Κοςςάρθσ Φϊτιοσ   ΣΕ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ 
2. Μπουηίνθ Γεωργία   ΔΕ Διοικθτικόσ 

Ζργο τθσ παραπάνω επιτροπισ είναι θ θλεκτρονικι κλιρωςθ και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ 

πρακτικοφ διενζργειασ τθσ κλιρωςθσ για τον θλεκτρονικό διαγωνιςμό του κάτωκι ζργου: «ΕΡΓΑ 
ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΠΡΟΦΤΓΙΚΩΝ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ» 
Αρ. Μελζτθσ:  72/08-12-2017 

Προχπολογιςμοφ:   1.099.000,00 (με Φ.Π.Α. 24%) 
Χρθματοδότθςθ: Χρθματοδότθςθ με κωδικό ΟΠ 5037999, ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ «Βελτίωςθ τθσ 
Ποιότθτασ Ηωισ ςτο Αςτικό Περιβάλλον» του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Αττικι», με ενδιάμεςο φορζα 
διαχείριςθσ τον Αναπτυξιακό φνδεςμο Δυτικισ Αττικισ (Α..Δ.Α.). Θ πράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) μζςω του Ε.Π. «Αττικι 2014-2020» (ΚΩΔ. Α ΕΠ0851, 
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗ Α/ΚΩΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΤ 2019ΕΠ08510012) & από το Διμο Περιςτερίου με K.A.64.7341.9821  

Θ θλεκτρονικι κλιρωςθ τθσ παραπάνω υπθρεςίασ κα πραγματοποιθκεί τθν Σετάρτθ 14/10/2020 
και ϊρα 10:00 π.μ. μζςω τθσ ιςτοςελίδασ (www.mimed.ggde.gr) 

Θ παροφςα ανακοίνωςθ, ςφμφωνα με τθν ωσ άνω απόφαςθ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν, 
κα δθμοςιευκεί ςτισ ιςτοςελίδεσ: 
α) του Διμου Περιςτερίου www.peristeri.gr 
β) του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν www.ggde.gr 
        Ο Δ/ντησ Σεχνικών Τπηρεςιών 

                         Ματθαίοσ Κλεάνθησ 
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