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Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης
ΜΗΜΕΔ.
Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας,
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 Επιτροπής διαγωνισμού των
κάτωθι αναφερόμενων έργων.
Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η
οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με την αριθ.
13/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας είναι
διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :
1

Ευστάθιο Καρούμπη

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

2

Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου

ΠΕ Πληροφορικής

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του
σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:
Την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας
(www.mimed.ggde.gr) , στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας, θα διεξαχθεί
ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και

αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην επιτροπή για τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό του κάτωθι έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)», αρ. μελέτης
11/2019, εκτιμώμενης αξίας 217.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), που θα
χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 –
2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. με ποσοστό 75% από Κοινοτικούς
Πόρους και 25% από Εθνικούς Πόρους.

Η παρούσα ανακοίνωση:
1) να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας
Ελάτειας
2) να δημοσιευθεί στις ιστοσελίδα του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας:
www.dimos-amfiklias-elatias.gr

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.

Ευστάθιος Καρούμπης
Τοπογράφος Μηχανικός

