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Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ 

 
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου κατ’ εφαρμογή της με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-

2017 (ΦΕΚ 4841/Β’/29-12-2017) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/15-03-2018 (ΦΕΚ 1511/Β’/02-05-2018) απόφαση, θα πραγματοποιήσει δημόσια ηλεκτρονική 
κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού μελέτης του άρθρου 221 παρ. 9 του 
Ν.4412/2016. 

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την ανάδειξη δύο (2) τακτικών μελών και των αναπληρωματικών 
τους για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της κάτωθι μελέτης. 
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν τα μέλη - τεχνικοί υπάλληλοι που είναι καταχωρημένα στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.), πλην των υπαλλήλων της Αναθέτουσας Αρχής (αρ.221 παρ.8δ Ν.4412/16) και 
πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 4 της υπ’ αρ.ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β’/29-12-2017) 
απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών. 

Η επιτροπή του άρθρου 5 της ανωτέρω απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή 
κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με τη Δήλωση Ορισμού Χρηστών στο Σύστημα Κληρώσεων Μελών Επιτροπών, από το Νόμιμο 
Εκπρόσωπο του Δήμου Περιστερίου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, είναι διμελής και αποτελείται από τους υπαλλήλους: 
1. Κοσσάρης Φώτιος ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
2. Μπουζίνη Γεωργία ΔΕ Διοικητικός 
Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της 
κλήρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της κάτωθι μελέτης: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 
Δήμου Περιστερίου» 
Αρ. Μελέτης: 79/18-09-2018 
Προϋπολογισμού: 167.535,80 (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
Χρηματοδότηση: Πράσινο ταμείο & Ίδιοι πόροι  
Η ηλεκτρονική κλήρωση της παραπάνω υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 22/11/2018 
και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr) 
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: 
α) του Δήμου Περιστερίου www.peristeri.gr 
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.ggde.gr 

 

Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

Ματθαίος Κλεάνθης 
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