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ΘΕΜΑ: Ανακούνωςη διενϋργεια κλόρωςησ ΜΗΜΕΔ (Δημοςιοπούηςη ςτοιχεύων ςύμβαςησ)
Ο Δόμοσ Κορυδαλλού, κατ΄ εφαρμογό των ΔΝ/61034/ΥΝ466/04-12-2017 (ΥΕΚ4841/29-122017 τ. Β’) απόφαςησ του Τπ. Τποδομών και Μεταφορών, όπωσ τροποποιόθηκε με την υπ’ αρ.
ΔΝ/ΟΙΚ.21137/ΥΝ
466/15-03-2018
(ΥΕΚ
1511/Β΄/02-05-2018)απόφαςη,
θα
πραγματοποιόςει δημόςια ηλεκτρονικό κλόρωςη μϋςω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών
επιτροπών διαδικαςιών ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογό μελών
επιτροπόσ διαγωνιςμού ϋργου τησ παρ. 8 του ϊρθρου 221 του ν.4412/2016.
υγκεκριμϋνα η ηλεκτρονικό κλόρωςη αφορϊ την ανϊδειξη τριών (3) τακτικών μελών, κατηγορύασ
ΠΕ ό TE και των αναπληρωματικών τουσ, για την ςυγκρότηςη Επιτροπόσ Ηλεκτρονικού
Διαγωνιςμού του ϋργου: «Γενικϋσ επιςκευϋσ και ςυντηρόςεισ χολικών Κτιρύων (ϋτουσ 2020)»
την κλόρωςη ανϊδειξησ των μελών τησ επιτροπόσ μετϋχουν όλα τα μϋλη – τεχνικού υπϊλληλοι
που εύναι καταχωρημϋνα ςτο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) ςε επύπεδο Περιφερειακόσ
Ενότητασ με βϊςη την ϋδρα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και πληρούν τα κριτόρια επιλογόσ του
ϊρθρου 4 τησ υπ’ αρ. ΔΝ/61034/ΥΝ 466/04-12-2017 ( ΥΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) απόφαςησ
του Τπ. Τποδομών και Μεταφορών, όπωσ τροποποιόθηκε με την υπ’ αρ. ΔΝ/ΟΙΚ.21137/ΥΝ
466/15-03-2018 (ΥΕΚ 1511/Β΄/02-05-2018)απόφαςη.
Οι χρόςτεσ για διεξαγωγό κληρώςεων τησ εφαρμογόσ ΜΗΜΕΔ, ορύςτηκαν με την αρ. 42/11-032020 απόφαςη Οικονομικόσ Επιτροπόσ (ΑΔΑ:6ΧΟ2ΨΛΨ-ΥΝ) για το ϋτοσ 2020 και αποτελεύται
από τουσ παρακϊτω υπαλλόλουσ :
1
Δημότρησ Παπούλησ
ΣΕ Πολιτικών Μηχανικών
2
Γεώργιοσ Σζανϋτοσ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
2
Αντωνύα Καμπουρϊκη
ΔΕ – Σεχνικών Δομικών Έργων
Αρμοδιότητα των παραπϊνω χρηςτών εύναι η ηλεκτρονικό κλόρωςη και η ςύνταξη του ςχετικού
πρακτικού διενϋργειασ τησ κλόρωςησ για τον ηλεκτρονικό διαγωνιςμό μϋςω ΕΗΔΗ για την
επιλογό αναδόχου για το ϋργο με τύτλο: «Γενικϋσ επιςκευϋσ και ςυντηρόςεισ χολικών Κτιρύων
(ϋτουσ 2020)», ςυνολικόσ προώπολογιζόμενησ δαπϊνησ 150.000,00€ με κριτόριο ανϊθεςησ την
πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ.

Σο υπ΄ αρ. πρωτ. 19340/03.11.2020 πρωτογενϋσ αύτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ007579235 2020-11-03,
την Α.Α.Τ. 762/04-11-2020 απόφαςη Αντιδημϊρχου Οικονομικών Τπηρεςιών του
ΚΑΕ:30.7331.0095.
Σην ϋγκριςη πρωτογενούσ αιτόματοσ και διϊθεςη πύςτωςησ με ΑΔΑΜ:20REQ007590522 2020 - 1104 και με ΑΔΑ: Ψ25ΡΨΛΨ-ΟΗΝ.
Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ν.4412/2016 και του όρουσ τησ
ςχετικόσ Διακόρυξησ.
ασ γνωςτοποιούμε ότι η ηλεκτρονικό κλόρωςη για την ςυγκρότηςη Επιτροπόσ Ηλεκτρονικού
Διαγωνιςμού του ανωτϋρου ϋργου θα πραγματοποιηθεύ την Δευτϋρα 09-11-2020 και ώρα 10:00
π.μ. μϋςω τησ ιςτοςελύδασ (www.mimed.ggde.gr), ςτο γραφεύο 103 του Σμόματοσ Μελετών του
Δόμου Κορυδαλλού.
Η παρούςα ανακούνωςη, ςύμφωνα με την ωσ ϊνω απόφαςη του Τπουργεύου Τποδομών και
Μεταφορών, θα δημοςιευθεύ ςτισ ιςτοςελύδεσ:
α) του Δόμου Κορυδαλλού: www.korydallos.gr και
β) του Τπουργεύου Τποδομών και Μεταφορών: www.mimed.ggde.gr/dDisclosure.php
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