
            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μάκρη          29/10/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Α.Π.:27136 
∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 104 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Ταχ. Κώδικας: 19005 Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής  

 Πληροφορίες: Αφένδρα Φωτεινή & Ηλεκτρονικών Συστηµάτων 

Τηλ.: 2294320519 Τµήµα Υποστήριξης Εφαρµογών & Υπηρεσιών  

FAX: 2294090810 Πληροφορικής 
email: techdep@marathon.gr Αντιστάσεως 2 & Τσιγάντε  

ΤΚ 10191 Παπάγου-Αθήνα 
 
Email: site-support@yme.gov.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: ∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.∆. 

 

 
Ο ∆ήµος Μαραθώνος κατ΄ εφαρµογή των ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466 (ΦΕΚ 4841Β΄/29-12-2017) και  

∆ΝΣ/οικ. 21137/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1511Β΄/2-5-2018) Αποφάσεων του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών 

θα πραγµατοποιήσει τη διαδικασία δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω του ηλεκτρονικού µητρώου 

µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (Μη.Μ.Ε.∆.) για την επιλογή µελών 

επιτροπής διαγωνισµού έργου της παρ.8η 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 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ», προϋπολογισµού 872.000,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 24%), το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους 

Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9777.05.005), µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής. 

Στην κλήρωση ανάδειξης των µελών της επιτροπής µετέχουν όλα τα µέλη που είναι 

καταχωρηµένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη. Μ.Ε. ∆.) και συγκεντρώνουν τις νόµιµες προϋποθέσεις, 

πλην των µελών του µητρώου του ∆ήµου Μαραθώνος, όπως ορίζεται στο άρθρο 221 παρ. 8δ. 

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ. αριθ. ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017  

(ΦΕΚ 4841Β΄/29-12-2017) Απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων 

Μη.Μ.Ε.∆., είναι διµελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

1. Αφένδρα Φωτεινή, ∆ιπλ. Πολιτικό Μηχανικό 

2. Κολοβός Γεώργιο, ∆ιπλ. Πολιτικό Μηχανικό 

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 Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 

11:00 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: 

1. Του ∆ήµου Μαραθώνος: www.marathon.gr και 

2. Του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: www.ggde.gr 

 

 

 
 
 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 

ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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