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ΚΟΙΝ: Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης
& Πληροφορικής Δήμου Ερέτριας
(για ανάρτηση στην δημοτική ιστοσελίδα)

ΘΕΜΑ: «Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων
ΜΗΜΕΔ»

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας, κατ΄ εφαρμογή της
ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών
και Μεταφορών, ανακοινώνει την πραγματοποίηση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης
μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η
του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.
Οι κλήρωση και η επιλογές των μελών των Επιτροπών διαγωνισμών και αξιολόγησης
προσφορών (ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη), γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή
του ΜηΜΕΔ μέσω του καταλόγου που περιλαμβάνει τα προς κλήρωση μέλη – τεχνικούς
υπαλλήλους οι οποίοι συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, εξαιρούμενων των
υπαλλήλων της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8δ του ν. 4412/2016.
Αναλυτικότερα, η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών
και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού των κάτωθι
αναφερόμενων έργων:
1. «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» προϋπολογισμού 12.330.000,00€.
Η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση αποτελεί υποέργο της Πράξης με τίτλο
«Αποχέτευση & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ Οικισμού Ερέτριας» η
οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Φιλόδημος με την υπ’ αριθμ. 66982/22-41-2018
Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ-ΩΡΜ8465ΧΘ7-1Τ7), και έχει ως αντικείμενο
συγχρόνως την μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) του έργου, σύμφωνα με το
άρθρο 50 του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ
ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α3, Α4, Α5» προϋπολογισμού 1.890.000,00€
Η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση αποτελεί υποέργο της Πράξης με τίτλο
«Αποχέτευση & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ Οικισμού Ερέτριας» η

οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Φιλόδημος με την υπ’ αριθμ. 66982/22-41-2018
Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ-ΩΡΜ8465ΧΘ7-1Τ7), και θα ανατεθεί σύμφωνα
με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η επιτροπή για τη διεξαγωγή των κληρώσεων του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ
ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για
διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με την υπαρίθμ 57/2018 Α.Ο.Ε είναι διμελής και
αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Ερέτριας:
 Λεμπέση Ζωή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και
 Μανάρα Ευγενία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη των
σχετικών πρακτικών διενέργειας των κληρώσεων.
Η ηλεκτρονική κλήρωση μέσω της ιστοσελίδας του ΜηΜΕΔ (www.mimed.ggde.gr) θα
πραγματοποιηθεί:
 Για το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΕΡΕΤΡΙΑΣ», την Παρασκευή 8-32019 και ώρα 10:00.
 Για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α3, Α4, Α5» την Παρασκευή 8-3-2019 και
ώρα 11:00.
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες
 του Δήμου Ερέτριας : www.eretria.gr και
 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr
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