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∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης µέσω ΜΗΜΕ∆. 

Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας, κατ΄εφαρµογή της ∆ΝΣ/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.∆.) 

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 των κάτωθι αναφερόµενων έργων. 

Στην κλήρωση ανάδειξης των µελών της επιτροπής µετέχουν όλα τα µέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι 

καταχωρηµένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.∆.) και συγκεντρώνουν τις νόµιµες προϋποθέσεις. 

          Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ’ αριθµ ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση 

για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕ∆, µε την υπαρίθµ 8/2020 Α.Ο.Ε είναι διµελής και αποτελείται από τους παρακάτω 

υπαλλήλους : 

1 Καλλιρρόη Μπογδάνη ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών 
2 Θεοδώρα Καλλού ΠΕ ∆ιοικητικού 

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της 

κλήρωσης. 

Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό των κάτωθι έργων:  

1.  «Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ. Πτολεμαΐδας», αρ. μελ.14/2017,  προϋπολογισμού 750.000,00 

ευρώ, χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (Κ.Α. 63.7312.0106) 

2. «Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας», αρ. μελ. 17/2019, προϋπολογισμού 220.725,00 

ευρώ, χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ(Κ.Α. 15.7331.0165) 

3. «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών  σταθμών Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 

1/2020,  προϋπολογισμού 175.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ (Κ.Α. 15.7331.0163) 

 Η ηλεκτρονική κλήρωση των ανωτέρω έργων θα πραγµατοποιηθεί  την Τρίτη 17-03-2020  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: α)του ∆ήµου Εορδαίας: www.ptolemaida.gr και β) του Υπουργείου Υποδοµών και 

Μεταφορών: www.ggde.gr  

 
         

Ο ∆/ντής Τ.Υ. 
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