
                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       Ορχομενόσ 25 - 11 - 2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΩΣΙΑ      α.π.  9650 
ΔΗΜΟ  ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

Ανακοίνωςη διενζργειασ κλήρωςησ ΜΗΜΕΔ -  Δημοςιοποίηςη ςτοιχείων τησ ςφμβαςησ για το ζργο "Δίκτυα 
αποχζτευςησ ακαθάρτων και αντλιοςταςίων των Σ.Κ. Διονφςου και Αγίου Δημητρίου" 

Η Διεφθυνςη Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν του Δήμου Ορχομενοφ, κατ εφαρμογή : 

1. Σησ παρ. 8α του άρθρου 221 Ν.4412/16 

2.  Σησ υπ' αριθμ. ΔΝ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β') Απόφαςησ του Τπουργείου 
Τποδομϊν και Μεταφορϊν 

Θα προβεί ςτην διαδικαςία διενζργειασ δημόςιασ ηλεκτρονικήσ κλήρωςησ, μζςω του ηλεκτρονικοφ μητρϊου μελϊν 
επιτροπϊν διαδικαςιϊν ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται ςτην ιςτοςελίδα www.mimed.ggde.gr 
για την επιλογή μελϊν επιτροπήσ (τακτικϊν και αναπληρωματικϊν) διαγωνιςμοφ ζργου, τησ παρ. 8α του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016. 

υγκεκριμζνα η ηλεκτρονική κλήρωςη αφορά ςτην επιλογή υπαλλήλων ωσ τακτικϊν και αναπληρωματικϊν μελϊν, για 
την ςυγκρότηςη Επιτροπήσ Διαγωνιςμοφ του ζργου : 

 "Δίκτυα αποχζτευςησ ακαθάρτων και αντλιοςταςίων των Σ.Κ. Διονφςου και Αγίου Δημητρίου" προχπολογιςμοφ 
5.060.000,00€ (χωρίσ ΦΠΑ 24%) 

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από πιςτϊςεισ του ΕΠΑ (Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα : Τποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον 
και Αειφόροσ Ανάπτυξη 2014 - 2020, Πράξη : ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΙΚΙΜΟΤ ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ. ΕΡΓΑΙΕ 
ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΗ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ Κ.Ε.Λ. ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟ ΑΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΩΝ 
ΛΤΜΑΣΩΝ, ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΤ : 2016Ε27510024 και θα δημοπρατηθεί με την "ανοικτή διαδικαςία" του άρθρου 264 
του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά μόνο βάςη τιμήσ 
(χαμηλότερη τιμή). 

την κλήρωςη ανάδειξησ των μελϊν τησ επιτροπήσ δεν μετζχουν οι τεχνικοί υπάλληλοι τησ Δ.Σ.Τ. του Δήμου Ορχομενοφ 
ςφμφωνα με την παρ. 8.δ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

Η ηλεκτρονική κλήρωςη του ανωτζρω ζργου θα πραγματοποιηθεί την Πζμπτη 28-11-2019 και ϊρα 10:00 π.μ. μζςω τησ 
ιςτοςελίδασ www.mimed.ggde.gr. 

Η επιτροπή του άρθ. 5  τησ υπ' αριθμ. ΔΝ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφαςησ του ΤΠ. Τποδομϊν και Μεταφορϊν, η 
οποία ορίςτηκε ςε ετήςια βάςη, με την υπ' αρ. 48/2019 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Ορχομενοφ 
(ΑΔΑ: 6Ι9ΟΩΞ6-ΟΕΦ), είναι διμελήσ και αποτελείται από τουσ παρακάτω υπαλλήλουσ : 

1) Γρηγόρη Ηλιόπουλο ΠΕ πολιτικϊν μηχανικϊν, εγγεγραμμζνο χρήςτη Μη.Μ.Ε.Δ. 
2) Γιϊργο τάμου ΣΕ ηλεκτρολόγων μηχανικϊν, εγγεγραμμζνο χρήςτη Μη.Μ.Ε.Δ. 

Ζργο τησ παραπάνω επιτροπήσ είναι η ηλεκτρονική κλήρωςη και η ςφνταξη του ςχετικοφ πρακτικοφ 

Η παροφςα ανακοίνωςη, ςφμφωνα με την ωσ άνω απόφαςη του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν, θα δημοςιευθεί 
ςτισ ιςτοςελίδεσ : 

α) του Δήμου Ορχομενοφ : www.orchomenos.gr 
β) του Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν : www.ggde.gr 
 

 Ορχομενόσ 25-11-2019 
 O πρ/νη Δ.Σ.Τ. 

  
  
  
 Λεμονιά ταματάκη 

 Αρχιτζκτων μηχανικόσ 

 


