
                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Άστρος    09 –  01 –  2020

ΝΟΜΟΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ      
        Αριθμός Πρωτοκόλλου : 184ΔΗΜΟΣ 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 τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «Αποκατάσταση 

ζημιών  των  οδικών  υποδομών  και  των  συνοδών  τους  υδραυλικών  έργων  του  Δήμου 

Βόρειας  Κυνουρίας,  Περιφερειακής  Ενότητας  Αρκαδίας,  που  επλήγη  από  τη  φυσική 

καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018».

ΣΧΕΤΙΚΑ :  α) Η παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 

10 του άρθρου 79 του Ν. 4530/2018

β) Η παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του  

άρθρου 107 του Ν. 4530/2018

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

Υποδομών και Μεταφορών  

Ο  Δήμος  Βόρειας  Κυνουρίας  προκηρύσσει  ανοικτό  δημόσιο  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ για την εκτέλεση του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των 

συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας 

Αρκαδίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018» 

προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (με το ΦΠΑ), με δικαίωμα συμμετοχής φυσικών ή νομικών 

προσώπων ή ενώσεων αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας.

Το  έργο  έχει  ενταχθεί  στο  «Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  (ΠΔΕ)  του  Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών» με κωδικό ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100002 της ΣΑΕ 871 και έχει 

εγγραφεί  στον  Κ.Α.  30-7323.322  των  εξόδων  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Βόρειας 

Κυνουρίας.
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Η επιτροπή της παρ. 5.4.1 του άρθρου 5 της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-

2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για την  διεξαγωγή κληρώσεων 

ΜηΜΕΔ έτους 2020, 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  Δευτέρα  13  Ιανουαρίου  2020  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  έργου

Ο
 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημήτριος Κούσουλας
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
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