
 
 
 
 

                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ωραιόκαστρο  22/04/2019 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 8753  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Β. Γεωργίου 23 
                    & Τραπεζούντος  
Πληρ.: Μεντζίνης Δημήτρης 
Ταχ. Κώδ. : 570 13 
: 2313304042 
Email:mentzinis@oraiokastro.gr 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης έργου και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής 
            Κλήρωσης  για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.  
           (παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016). 
               
 
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου κατ΄ εφαρμογή: 
 

1. Της παρ. 8.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 
2. Της παρ. 10.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 
3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β/29-

12-2017), 
 
προτίθεται να προκηρύξει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του 
Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης κάτω των ορίων για το παρακάτω έργο: 

 
«ΚΤΙΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ  ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΡΥΜΟΥ» 
 

με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή), η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε  1.530.000,00 € (με το Φ.Π.Α.) και 
1.233.870,97 € (χωρίς το ΦΠΑ). 
Το έργο κατατάσσεται στις κατηγορίες: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (2ης τάξης & άνω) και 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Α2 τάξης & άνω) με CPV: 45212000-6 και μετά την δημοσίευση, να 
προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), που τηρείται στην ιστοσελίδα 
www.mimed.ggde.gov, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και 
αναπληρωματικών), της παρ. 8.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων, ως τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τα παρακάτω αναφερόμενα 
έργα. 
Στην κλήρωση μετέχουν όλα τα μέλη της αναθέτουσας αρχής που είναι καταχωρημένα στο 
Μη.Μ.Ε.Δ. και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

 
ΠΡΟΣ 
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Διεύθυνση 

Ανάπτυξης, Συντήρησης & Λειτουργίας Εφαρμογών 
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  15669 – Παπάγου ΑΘΗΝΑ 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.ggde.gr) 

   e-mail: site-support@yme.gov.gr) 
2. Τμήμα Προγραμματισμού  Οργάνωσης  

& Πληροφορικής Δήμου Ωραιοκάστρου 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.oraiokastro.gr) 

 
 



Έργο της Επιτροπής του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β/29-
12-2017) Απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση, για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την  
 
με αριθ. 46/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είναι, η διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης 
για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού κάθε έργου. 
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30/04/2019 και ώρα 9:00 π.μ. μέσω της 
ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gov 
 
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 221, §10 του Ν.4412/2016. 
 
 
 
 
 
                                                                            Η  Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Π. 
  
 
                                                                                       Τόλια  Ελένη 
                                                                                               τοπ/φος μηχ/κός με Α’ βαθμό 
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