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ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» του Δήμου Χερσονήσου προϋπολογισμού 650.000,00 €
Σχετ: Η ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12-2017τ.Β’) απόφαση του Υπ. Υποδομών και
Μεταφορών
Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Χερσονήσου κατ΄ εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία 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.8 του άρθ. 221 του
Ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και
αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος
προϋπολογισμού 650.000,00€, για έργα στην κατηγορία Οικοδομικών στην 1η τάξη και άνω και
στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών στην Α2 τάξη και άνω του Μ.Ε.Ε.Π.

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση επιστρώσεων και δαπέδων, περίφραξη, επισκευές, χρωματισμοί,
τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και ηλεκτροφωτισμός των υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου
Χερσονήσου.
Η κλήρωση θα διενεργηθεί από την επιτροπή του άρθρου 5 της ανωτέρω σχετικής, η οποία ορίστηκε
για τις κληρώσεις που θα διεξαχθούν εντός του έτους 2020 μέσω του ΜΗΜΕΔ, με την από 76/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου:
1. Γεώργιο Γιανναδάκη, πολ. μηχ/κό εγγεγραμμένο χρήστη του συστήματος
2. Μιχαήλ Τζαγάκη, ηλεκτρολόγο μηχ/κό ΠΕ
Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού
διενέργειας της κλήρωσης.

Σας γνωστοποιούμε ότι η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, πέντε (5) Μαΐου 2020 και ώρα
10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr), στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Χερσονήσου.
Μ.Ε.Δ.
Ο Αντιδήμαρχος
Κων/νος Αναστασάκης

Μ.Ε.Δ.
ακριβές αντίγραφο
Η προϊσταμένη της Δ/νσης
Μαρία Πιταρίδη
πολ. μηχανικός
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Εσ. διανομή
1. ΦΒ3
2. Φ48Β
3. portal Δήμου Χερσονήσου (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου)
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