ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Δ/νση : Καλπάκι, 440 04
Πληρ. : Ευμορφία ίδερη
Σηλεφ. : 26533 60120
Σηλ/πία : 26533 60103
Ηλεκ. Σαχ.: sideym@pogoni.gr

ΠΡΟ:

Καλπάκι, 11 Υεβρουαρίου 2019
Αρ. πρωτ.: οικ. 1346

1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ
Τπηρεσία Τποστήριξης Πληροφορικής &
Ηλεκτρονικών υστημάτων
Σμήμα Τποστήριξης Εφαρμογών & Τπηρεσιών
Πληροφορικής
Αναστάσεως 2 & Ι. Σσιγάντε
101 91 Παπάγου – Αθήνα
email: site-support@yme.gov.gr
2. ΔΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΤ
Aρμόδιο Γραφείο δημοσιοποίησης στοιχείων
στην ιστοσελίδα του Δήμου
email: dimospogoniou@pogoni.gr

ΘΕΜΑ: «Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για
την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή στεγών Δημοτικού
Σχολείου και Γυμνασίου Τ.Κ. Δελβινακίου, Δήμου Πωγωνίου – Φιλόδημος ΙΙ».
ΦΕΣ.: Η υπ’ αριθμ. ΔΝ/61034/ΥΝ 466/04.12.2017 (ΥΕΚ Β΄4841/29-12-2017) απόφαση του
Τπουργού Τποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του
Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της
παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016.»
Ο Δήμος Πωγωνίου, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, 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.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
υγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και
αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή στεγών Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου
Τ.Κ. Δελβινακίου, Δήμου Πωγωνίου – Φιλόδημος ΙΙ» εκτιμώμενης αξίας 32.707,26 (πλέον Φ.Π.Α.
24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄147)και
β) τους όρους της σχετικής διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC004442254).
την κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι σε
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που είναι καταχωρημένοι στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω σχετική απόφαση του Τπουργείου
Τποδομών & Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:
α) του Δήμου Πωγωνίου www.pogoni.gr και
β) του Τπουργείου Τποδομών & Μεταφορών: www.ggde.gr
Παρακαλούνται το Σμήμα Τποστήριξης Εφαρμογών & Τπηρεσιών Πληροφορικής του
Τπουργείου Τποδομών & Μεταφορών και το αρμόδιο Γραφείο δημοσιοποίησης στοιχείων του

Δήμου Πωγωνίου, όπως δημοσιεύσουν το παρόν στην ιστοσελίδα τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 και στην παράγραφο 5.2.2
της υπ’ αριθμ. ΔΝ/61034/ΥΝ 466/04.12.2017 (ΥΕΚ Β΄4841/29-12-2017) απόφασης του
Τπουργού Τποδομών & Μεταφορών.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 15/02/2019 και ώρα
09:00π.μ. μέσω της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr.

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ
ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΤΜΟΡΥΙΑ ΙΔΕΡΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ
ΚΟΙΝ.: ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (Υ.Ε.)

EVMORFIA SIDERI

ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
11-2-2019

