
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Σίνδος           16-07-2020 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Αρ. Πρωτ.:   12343        
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ   
Νικ. Πλαστήρα 9 – Τ.Κ.57 400 Σίνδος   ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Πληροφορίες: Ε.Δάφκος   Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
Τηλέφωνο: 2310 570746   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Fax: 2310 570747               Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
E-mail: e.dafkos@dimosdelta.gr               Τ.Κ. 101 91 Παπάγου - Αθήνα    
                 (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)  
 
 
 
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ. 
 
ΣΧΕΤ.: 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 (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016. 

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα, κατ’ εφαρμογή της 
ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. 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. 8η του άρθ. 221 του 
Ν.4412/2016. 

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού του κάτωθι 
αναφερόμενου έργου. 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»,  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Τακτικά Έσοδα-Παρακρατηθέντες πόροι άρθρου 27 & Σ.Α.Τ.Α. 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

241.935,48 € (Καθαρή Αξία) + 58.064,52 € (ΦΠΑ 24%) = 300.000,00 € (Συνολική Αξία). 

 

Στην κλήρωση ανάδειξης μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι 
καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες 
προϋποθέσεις. 

 Η ηλεκτρονική κλήρωση της ανωτέρω μελέτης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 
20.07.2020 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr). 

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: 

http://www.mimed.ggde.gr/


α) του Δήμου Δέλτα: www.dimosdelta.gr και 

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr  

παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου 
Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 221, παρ.10. 
 
  Ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ 
   
 
 
  ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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