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1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής &
Ηλεκτρονικών Συστηµάτων
Τµήµα Υποστήριξης Εφαρµογών & Υπηρεσιών
Πληροφορικής
Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε
101 91 Παπάγου – Αθήνα
email: site-support@yme.gov.gr
2. ∆ΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Aρµόδιο γραφείο δηµοσιοποίησης στοιχείων
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
email: dimospogoniou@pogoni.gr

ΘΕΜΑ: «∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για
την επιλογή των µελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διαγωνισµού για την
επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: «Τοίχοι αντιστήριξης ∆ήµου»
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθµ. ∆ΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ Β΄4841/29-12-2017) απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών µε θέµα: «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του
Μητρώου µελών επιτροπών διαδικασιών 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.»

Ο ∆ήµος Πωγωνίου, κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, θα
πραγµατοποιήσει τη διαδικασία δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω του ηλεκτρονικού
µητρώου µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (Μη.Μ.Ε.∆.) για την
επιλογή µελών επιτροπής διαγωνισµού έργου της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
Συγκεκριµένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και
αναπληρωµατικών µελών, για τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισµού για την επιλογή
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Τοίχοι αντιστήριξης ∆ήµου» εκτιµώµενης αξίας 150.564,52€
(πλέον Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:
α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄147)και
β) τους όρους της σχετικής διακήρυξης (Α∆ΑΜ: 19PROC005205648).
Στην κλήρωση ανάδειξης των µελών της επιτροπής µετέχουν όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι σε
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που είναι καταχωρηµένοι στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο (Μη.Μ.Ε.∆.) και συγκεντρώνουν τις νόµιµες προϋποθέσεις.
Η παρούσα ανακοίνωση, σύµφωνα µε την ως άνω σχετική απόφαση του Υπουργείου
Υποδοµών & Μεταφορών, θα δηµοσιευθεί στις ιστοσελίδες:
α) του ∆ήµου Πωγωνίου www.pogoni.gr και
β) του Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών: www.ggde.gr
Παρακαλούνται το Τµήµα Υποστήριξης Εφαρµογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του
Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών και το αρµόδιο Γραφείο δηµοσιοποίησης στοιχείων του
∆ήµου Πωγωνίου, όπως δηµοσιεύσουν το παρόν στην ιστοσελίδα τους, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 και στην παράγραφο 5.2.2

της υπ’ αριθµ. ∆ΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ Β΄4841/29-12-2017) απόφασης του
Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή, 05/07/2019 και ώρα
08:00π.µ. µέσω της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙ∆ΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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