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ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ –  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΗ 

 
Ο Διμοσ Μυτιλινθσ, κατ' εφαρμογι του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 και τθσ υπ’ αρικ. πρωτ. 

ΔΝ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφαςθσ του Τπ. Τποδομϊν, ωσ ιςχφουν ςιμερα, ανακοινώνει τθ 

διενζργεια νζασ δθμόςιασ θλεκτρονικισ κλιρωςθσ επιλογισ μελών προσ ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ του ζργου «ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ  ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΚΑΛΛΟΝΗ ΣΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΠΔ 99/2017», προχπολογιςμοφ 141.025,64  Ευρώ πλζον Φ.Π.Α. 17%, 165.00,00 

Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%. Σο ζργο χρθματοδοτείται από Εκνικοφσ Πόρουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων 

Επενδφςεων (Τπουργείο Εςωτερικϊν). 

 

Η νζα κλιρωςθ πραγματοποιείται λόγω ζλλειψθσ μζλουσ τθσ προθγοφμενθσ Ε.Δ. (ανάλθψθ κακθκόντων 

του μζλουσ ςε Τπθρεςία που δεν είναι Ανακζτουςα Αρχι). 

 

Η κλιρωςθ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Διμου Μυτιλινθσ, 3οσ όροφοσ, Ελ. Βενιηζλου 13-17, ςτθ 

Μυτιλινθ, τθν Σετάρτθ 10-02-2021 και ώρα 09:30 π.μ., μζςω τθσ ιςτοςελίδασ «www.mimed.ggde.gr», 

με βάςθ το θλεκτρονικό ςφςτθμα κλθρώςεων τθσ παρ. 6 του άρκρου 118 του Ν. 4412/2016, μεταξφ 

τεχνικών υπαλλιλων τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Λζςβου, εγγεγραμμζνων ςτο Μθ.Μ.Ε.Δ., 

προκειμζνου να επιλεγοφν 3 (τρία) τακτικά μζλθ, τεχνικοί υπάλλθλοι, κατθγορίασ ΠΕ ι ΣΕ, με τουσ 

αναπλθρωτζσ τουσ, οι οποίοι κα διακζτουν τα προςόντα και κα πλθροφν τα κριτιρια επιλογισ που 

προκφπτουν από τισ προαναφερκείςεσ εφαρμοςτζεσ διατάξεισ. 

 

Η κλιρωςθ κα διενεργθκεί από χριςτθ τθσ εφαρμογισ του Μθτρώου που είναι ταυτόχρονα και μζλοσ 

τθσ αρμόδιασ διμελοφσ Επιτροπισ υπαλλιλων που ορίςτθκε με τθν υπ’ αρικ. 344/2021 απόφαςθ 

Δθμάρχου Μυτιλινθσ (ΑΔΑ : 6ΡΗ46ΜΓΘΓ-62Α). 

 

Η παροφςα ανακοίνωςθ, ςφμφωνα με τθν ωσ άνω απόφαςθ του Τπουργείου Τποδομϊν και 

Μεταφορϊν, κα δθμοςιευτεί ςτισ ιςτοςελίδεσ του Διμου Μυτιλινθσ (www.mytilene.gr) κακϊσ και του 

Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν (www.ggde.gr). 
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