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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Πειραιάς.  09-08-2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                Αρ. Πρωτ.: 1378  / 09-08-2019      

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                                     51580 / 14-08-2019 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆.ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε. 

Αρµόδιος: Χ.ΜΠΑΤΟΣ                                                                                                                                                                                                                            

ΤΗΛ.:  2132123020                                                                                                                                      

                                                                                                                        

 

 

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ 

 

∆ηµοσιοποίηση στοιχείων της σύµβασης εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση 

Φθαρµένων Επιφανειών Επιχρισµάτων – Επίχρωσης Οροφών και Τοιχοποιϊών σε 

όλα τα ∆ηµοτικά Κτίρια» στις προδιαγραφές του νέου θεσµικού πλαισίου 

αδειοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 99/2017   προϋπολογισµού   

322.580,38 €   πλέον Φ.Π.Α  

 

Η ∆/νση Αρχιτεκτονικού και Λ.Τ.Ε του ∆ήµου  Πειραιά, κατ εφαρµογή: 

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

2. Της παρ. 10εδ. Α΄ άρθρου 221 Ν.4412/2016 

3. Της απόφασης ∆ΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και 

Μεταφορών περί ¨Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου µελών επιτροπών 

διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016¨ 

Θα προβεί στη διαδικασία δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, µέσω του ηλεκτρονικού 

µητρώου µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (ΜΗ.Μ.Ε.∆) που 

τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή µελών επιτροπής 

(τακτικών και αναπληρωµατικών) της παρ. 8
α
 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

διαγωνισµού έργου. 

Συγκεκριµένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και 

αναπληρωµατικών µελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου:  
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«Αποκατάσταση Φθαρµένων Επιφανειών Επιχρισµάτων – Επίχρωσης Οροφών και 

Τοιχοποιϊών σε όλα τα ∆ηµοτικά Κτίρια»στις προδιαγραφές του νέου θεσµικού 

πλαισίου αδειοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 99/2017    

προϋπολογισµού   322.580,38 €   πλέον Φ.Π.Α.  

     

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί τη  Παρασκευή 06-09-2019  και  

ώρα 11.00 π.µ    µέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr) 

Η παρούσα ανακοίνωση θα δηµοσιευτεί στις ιστοσελίδες: 

1. του ∆ήµου Πειραιά: www.piraeus.gov.gr 

2. του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: www.ggde.gr 

               

 

                                                  

ΟΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ &                     Ο Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                         

Σ                                                        ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ                              α/α    

                                                           Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                              

 

 

Χ. ΜΠΑΤΟΣ                                 ΚΥΡ. ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ                     Χ. ΜΠΑΤΟΣ                                     
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