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κπκοά διενέργειας της κλήρωσης.

και αναπληρωματικών μελών, για την
ινσφερόμενου έργου. Στην κλήρωση
λη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι
δ.} και συγκεντρώνουν τις νόμιμες

ΦΝ466/04-12-2017

άρθ. 221 του Ν.4112/2016. Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική

κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως
συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού του κάτωθι

ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν τα •,
καταχωρημένο στα Ηλεκτρονικά Μητρώο (Μη.Μ,

προϋποθέσεις. Η επιτροπή του άρθ. 5 τ
σπάφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση
αρ. 57/2019 οηόφαση Δημάρχου, είναι δι
υπαλλήλους : Από τον Χρήστη της Εφαρμ
Μαοουρη του Βασιλείου, ειδικότητας ΠΕ3 Πρλ

Αλίμου, Παποδρμανωλάκη Παντελή

Δ.) γιο την επιλογή μελών επιτροπής
112/2016 Σέ λήσυμβάσεων (Μη.Μ.Ι

διαδικασιών σύναψης δημοσίω

διαγωνισμού έργου της παρ.
λήάλή

Ο Δήμος Αλίμου, κατ1 εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ4 >6/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017
••••-••• ΓΟφΟρώ', θο πραγματοποιήσει τη διαδικασία

ι ηλεκτ ρονικού μητρώου μελών επιτροπών

πουργείο Υποδο^ών
Ιεταφορών Υπηρεσία

Υποστήριξης Πληροφορικής &
Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Τμήμα Υποστήριξης
Εφαρμογών & Υπηρεσιών
Πληροφορικής Αντιστάσεως 2&
Ι. Τσιγάντε 10191 Παπάγου ^

Αθήνα
5ϊί6-5ΙΙ ρρΟΓΐ  ̂νΐΊΊβ.αον.ΟΓ

ΘΕΜΑ : Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας

κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.
Σχετικό-. Η υπ' αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466)04.12.2017 απόφαση Υττ. Υποδομών &

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.Δ.} της παρ.8(η) π^ άρθρου 221 του ν.4412'2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλέφωνο:2132008074

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΙ

ΛΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

Αρ.Πρωτ.11578-14/05/2019



ί  ιο τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του κάτωθι έργουτ
1. ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, Α.Μ.:59/2019, προϋπολογισμού

μελέτης 806.129,03 € (χωρίς Φ,Π.Α.24%) που θα χρηματοδοτηθεί ΣΑΤΑ+ΔΗΜΟΣ.

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 24/05/2019
κσι ώρα 14:00 μέσω της ιστοσελίδας (ιπίσιβά.ρ^ιαβ.^Γ)
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, θσ δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:
α) του Δήμου Αλίμου: ^ν/γγ.αί ϊ Γη05.9Γ κοι
β) του Υπουργείου Υποδομών κοι Μεταφορών: ννννώ.θ^άε^τ
Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπά του,
σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής,

!Η Αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

Εσωτερική διανομή

1.Γραφείο κ. Δημάρχου

2.Γραφείο κ. Γ. Γραμματέα
3.Δ/νσηΤ.Υ.
4.Αρχείο Γ2


