
                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Άστρος    24 –  09  –  2019

ΝΟΜΟΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ      
        Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9619ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΣ22001 - ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 
1) Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Διεύθυνση Ανάπτυξης Συντήρησης και 
Λειτουργίας Εφαρμογών
Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε
τ.κ. 10191  Παπάγου - Αθήνα
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα ggde.gr)
e-mail: site  -  support  @  yme  .  gov  .  gr  
 
2) Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 
Αυτοτελές γραφείο Διαφάνειας 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου)

Πληροφορίες :  Δημ. Κούσουλας

Τηλ  :  27553  60142
Fax  :  27553  60171

   

ΘΕΜΑ : Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης - ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης 

μέσω ΜηΜΕΔ,  για  την  επιλογή επιτροπής  διαγωνισμού της  μελέτης  με  τίτλο :  «Εκπόνηση 

μελετών εφαρμογής  και  τευχών  δημοπράτησης  για  το  έργο «Αποκατάσταση  δημοτικού 

σχολείου  Μελιγούς  και  μετατροπή  σε  πολυχώρο  εκπαιδευτικών,  κοινωνικών  και 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων».

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας κατ΄εφαρμογή των διατάξεων :

α) Η παρ. 9 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 

β) Η παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 

γ)  Η με  αριθ.  ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466  (ΦΕΚ  4841/Β΄/29-12-2017)  Απόφαση  του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  

θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου 

μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜηΜΕΔ) για την επιλογή τεχνικών 

υπαλλήλων  [δύο  (2)  τακτικά  και  δύο  (2)  αναπληρωματικά],  ως  μέλη  της  επιτροπής 

διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο :  «Εκπόνηση μελετών εφαρμογής και 

τευχών  δημοπράτησης  για  το  έργο  «Αποκατάσταση  δημοτικού  σχολείου  Μελιγούς  και 

μετατροπή σε πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων» 

προεκτιμώμενης αμοιβής 196.929,27 € (χωρίς το ΦΠΑ) σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 221 

του Ν. 4412/2016. Με έγγραφο του Δήμου, θα υποβληθεί αίτημα στο Τ.Ε.Ε. για τον ορισμό 

εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας - τιμής».
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Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 

από Εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (φορέας χρηματοδότησης της πράξης είναι το Υπουργείο 

Εσωτερικών  και  το  έργο  χρηματοδοτείται  από  τη  ΣΑΕ  1551  -  κωδικός  ενάριθμου 

2018ΣΕ15510038) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020» και από ίδιους πόρους του Δήμου.

Η επιτροπή της παρ. 5.4 του άρθρου 5 της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-

2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση 

για την  διεξαγωγή κληρώσεων ΜηΜΕΔ,  με την με αριθ. 01/2019 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω :

1) Γεώργιο Παπούλια του Κωνσταντίνου – Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ 

2) Ευρυβιάδη Πέτρου του Λυκούργου – Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ 

Η  κλήρωση  και  η  επιλογή  των  μελών  της  επιτροπής  διαγωνισμού  (τακτικών  και 

αναπληρωματικών)  γίνεται  αυτόματα  από  την  εφαρμογή  ΜηΜΕΔ,  από  τον  κατάλογο  που 

περιλαμβάνει  τα  προς  κλήρωση  μέλη  (τεχνικούς  υπαλλήλους),  σύμφωνα  με  την   αριθ. 

ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466  (ΦΕΚ  4841/Β΄/29-12-2017)  Απόφαση  του  Υπουργού  Υποδομών  και 

Μεταφορών.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 

10.00 π. μ. μέσω της ιστοσελίδας www  .  mimed  .  ggde  .  gr  .

Το παρόν θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες :

α) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας : www.boriakinouria.gov.gr 

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

Εσωτερική  διανομή :
Φάκελος  μελέτης

Ο
 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημήτριος Κούσουλας
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
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