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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Μάνδρα, 05-07-2018 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ: 11182 
Πληροφορίες: Κρητικός Α. 
Τηλέφωνο: 2132014916 
Fax: 2105555880 
E-mail: tymandras @ gmail.com 

  

 

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ. 8α του άρθρου 221 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του 

άρθρου 79 Ν 4530/18 

2. Την παρ. 10εδ.β΄άρθρου 221 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 

107 Ν.4530/18 

3. Την Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 

4841/29-12-2017 τ. Β’) 

Ο Δήμος Mάνδρας-Ειδυλλίας, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 

4841/29-12-2017 τ.Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ανακοινώνει την 

πραγματοποίηση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου 

μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή 

μελών επιτροπής διαγωνισμών έργων της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. 

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών,  για τη συγκρότηση Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του  έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ(ΔΕ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΔΚ 

ΒΙΛΙΩΝ - ΔΕ ΕΡΥΘΡΩΝ)» με αρ. μελέτης Δ27/2018, προϋπολογισμού 191.935,48 € (χωρίς 

ΦΠΑ). 

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 09/07/2018 και 

ώρα 10:00  μέσω της ιστοσελίδας (mimed.ggde.gr). 

 

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών των επιτροπών μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας 

Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις 

νόμιμες προϋποθέσεις. 

Η επιτροπή του αρθ. 5 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία 

ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ’ αριθ. 425/2018 (α.π. 

8285/31-05-2018) Απόφαση Δημάρχου, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω 

υπαλλήλους: 

1) Κρητικό Ανδρέα, εγγεγραμμένο χρήστη Μη.Μ.Ε.Δ., Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων 

http://mimed.ggde.gr/
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2) Οικονόμου Αθανάσιο , υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών. 

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι οι ηλεκτρονικές κληρώσεις και η σύνταξη των σχετικών 

πρακτικών διενέργειάς τους. 

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: 

α.) του Δήμου: www.mandras-eidyllias.gr και 

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

 

 
 
 

  
O Aναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
   

 
 
 

Κρητικός Ανδρέας 
Πολιτικός Μηχ/κος 
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