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Δημοζιοποίηζη ζηοιτείων ζύμβαζης – Ανακοίνωζη διενέργειας κλήρωζης ΜΗΜΕΔ. 

 

Η Γ/λζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΔΥΑ Φαιθίδαο , θαη΄εθαξκνγή : 

1) Τσλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016 

2) Τεο ΓΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΔΚ 4841/29-12-2017 η. Β’) απόθαζεο ηνπ Υπ. 

Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ 

ζα πξνβεί ζηελ δηαδηθαζία δεκόζηαο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ Μεηξώνπ 

Μειώλ Δπηηξνπώλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Με.Μ.Δ.Γ.) πνπ ηεξείηαη ζηελ 

Ιζηνζειίδα www.mimed.ggde.gr , γηα ηελ επηινγή ηερληθώλ ππαιιήισλ κειώλ επηηξνπήο (ηαθηηθώλ 

θαη αλαπιεξσκαηηθώλ) ηεο πεξ. (αα) παξ. 8β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016, δηαγσληζκνύ έξγνπ. 

 

Σπγθεθξηκέλα ε ειεθηξνληθή θιήξσζε αθνξά ζηελ επηινγή ηερληθώλ ππαιιήισλ σο ηαθηηθώλ θαη 

αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ, γηα ηελ ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ:  

Ζργα ςυλλογήσ – μεταφοράσ – επεξεργαςίασ και διάθεςησ λυμάτων οικιςμών Παραλίασ Αυλίδασ, Βαθζωσ 

και Δροςιάσ , Δήμου Χαλκιδζων ‘’  (MIS 5003401) πξνϋπνινγηζκνύ 7.711.382,11 εσρώ τωρίς ΦΠΑ. 

 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) κε αμηνιόγεζε κειέηεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Προς : 

Υπνπξγείν Υ.ΜΔ 

Γελ. Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

Γ/λζε Αλάπηπμεο Σπληήξεζεο & Λεηηνπξγίαο 

Δθαξκνγώλ 

Γηα αλάξηεζε ζηε ζειίδα www.ggde.gr 

(email : site-support@yme.gov.gr) 

 

http://www.mimed.ggde.gr/
http://www.ggde.gr/
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Σύκθσλα κε ην άξζξν 22, παξ. 8(δ) ηνπ Ν. 4412/2016, ζηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ 

Ν.4412/2016, ζηελ θιήξσζε αλάδεημεο ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο απαγνξεύεηαη λα νξίδνληαη σο 

κέιε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ, ππάιιεινη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ζπλεπώο δελ ζπκκεηέρνπλ 

ζηε δεκόζηα θιήξσζε. 

 

Η επιτροπή του άρθρου 5 τησ υπ' αριθμ. ΔΝ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφαςησ, η οποία ορίςτηκε για 

τη διενζργεια τησ ηλεκτρονικήσ κλήρωςησ του ΜηΜΕΔ για τη ςυγκεκριμζνη ςφμβαςη, με την υπ' αριθμ. 

7/2018 Απόφαςη του Προζδρου Δ.. τησ ΔΕΤΑ Χαλκίδασ , αποτελείται από τουσ παρακάτω υπαλλήλουσ : 

Τακτικά Μζλη 

i. Παπαδήμα Μαρία, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, υπάλληλοσ τησ ΔΕΥΑΧ. 

ii. Παπαβαςιλείου Ευάγγελοσ , ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, υπάλληλοσ του Δήμου 

Χαλκιδζων . 

Αναπληρωματικά Μζλη 

i. Πουλημενάκοσ Βαςίλειοσ , ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλοσ τησ ΔΕΥΑΧ. 

ii. Φοφντασ Δημήτριοσ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλοσ του Δήμου Χαλκιδζων. 

 

Έξγν ηεο παξαπάλσ Δπηηξνπήο είλαη ε ειεθηξνληθή θιήξσζε γηα ηελ επηινγή ησλ κειώλ ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ. Η ειεθηξνληθή θιήξσζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 14 

12-2018 θαη ώξα 10:00 π.κ. κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο: www.mimed.ggde.gr  

 

Η παξνύζα αλαθνίλσζε, ζύκθσλα κε ηελ σο άλσ απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ θαη 

Μεηαθνξώλ, ζα δεκνζηεπζεί ζηηο ηζηνζειίδεο: 

α.) ηεο ΓΔΥΑ Φαιθίδαο http://deyax.dimoschalkideon.gr/ θαη 

β) ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ: www.ggde.gr 

 

Ο  

                                                                              Δ/ντησ Σ.Τ / Δ.Ε.Τ.Α.Χ  

 

 

μπιλίρης Νίκος 

Π.Ε Ηλεκηρολόγος Μητανικός 
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