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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ  

  

 

 

   

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος  Πόλη: Αλίαρτος 

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ  Ημερομηνία: 02/07/2018 

Πληροφορίες: Χρήστος Βαρουξής  Αρ. Πρωτ.: 3719 

Τηλέφωνο: 22683-50.231   

Fax: 22680-22.690   

E-mail: technic1@aliartos.gov.gr  Προς:        

  Οικονομικούς Φορείς 

 

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων, για την επιλογή μελών Επιτροπής 

Διαγωνισμού, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ. (παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016)» 

 

 

Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων  κατ΄ εφαρμογή: 

 

1. της παρ. 8.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 

2. της παρ. 10.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 

3. της Απόφασης Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β/29-

12-2017), θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του Μητρώου 

Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), που τηρείται στην 

ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gov, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών 

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

 

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων, ως τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τα παρακάτω αναφερόμενα έργα. 

Στην κλήρωση μετέχουν όλα τα μέλη της αναθέτουσας αρχής που είναι καταχωρημένα στο Μη.Μ.Ε.Δ. και 

συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

Έργο της Επιτροπής του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β/29-12-2017) 

Απόφασης, η οποία ορίστηκε για τις συγκεκριμένες κληρώσεις με βάση το άρθρο 5 παράγρ. 5.4.1 , για 

διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την με αριθ. 105/2018 απόφαση Δημάρχου  (ΑΔΑ:6ΗΝ9ΩΨ4-Λ7Α) 

είναι, η διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού 

κάθε έργου. 
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Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό των παρακάτω έργων: 

 

1. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 174.200,00 Ευρώ (με 

Φ.Π.Α.). Το έργο κατατάσσεται στις κατηγορίες: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Α2 τάξης & άνω και Α1 σε αναβάθμιση), με 

CPV: 45233120-6. 

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την: Τρίτη 03/07/2018 και ώρα 10:00 π.μ μέσω της 

ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gov 

2. «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ,ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΠΕΤΡΑΣ» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 200,000.00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

Το έργο κατατάσσεται στις κατηγορίες: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Α2 τάξης & άνω) με CPV: 45233120-6.. 

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την: Τρίτη 03/07/2018 και ώρα 10:00 π.μ μέσω της 

ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gov 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων 

 

 

 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

 
 
 

ΛΟΓΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 
Πολιτικός Μηχανικός 
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