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ΘΔΜΑ:Γημοζιοποίηζη ζηοισείυν ζύμβαζηρ – Ανακοίνυζη διενέπγειαρ κλήπυζηρ ΜΗΜΔΓ.
Ο Γήμορ Κοπςδαλλού, καη΄ εθαπμογή ηυν ΓΝ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΔΚ4841/29-12-2017
η. Β’) απόθαζηρ ηος Τπ. Τποδομών και Μεηαθοπών, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην ςπ’ απ.
ΓΝ/ΟΙΚ.21137/ΦΝ 466/15-03-2018 (ΦΔΚ 1511/Β΄/02-05-2018) απόθαζη, θα ππαγμαηοποιήζει
δημόζια ηλεκηπονική κλήπυζη μέζυ ηος ηλεκηπονικού μηηπώος μελών επιηποπών διαδικαζιών
ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν (Μη.Μ.Δ.Γ.) για ηην επιλογή μελών επιηποπήρ διαγυνιζμού
εκπόνηζηρ μελέηηρ ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 221 ηος ν.4412/2016.
ςγκεκπιμένα η ηλεκηπονική κλήπυζη αθοπά ηην ανάδειξη δύο (2) ηακηικών μελών και ηυν
αναπληπυμαηικών ηοςρ καηηγοπίαρ (ΠΔ), για ηην ζςγκπόηηζη Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού ηηρ κάηυθι
αναθεπόμενηρ μελέηηρ.
ηην κλήπυζη ανάδειξηρ ηυν μελών ηηρ επιηποπήρ μεηέσοςν όλα ηα μέλη – ηεσνικοί ςπάλληλοι
πος είναι καηασυπημένα ζηο Ηλεκηπονικό Μηηπώο (Μη.Μ.Δ.Γ) ζε επίπεδο Πεπιθεπειακήρ
Δνόηηηαρ με βάζη ηην έδπα ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ και πληπούν ηα κπιηήπια επιλογήρ ηος άπθπος
4 ηηρ ςπ’ απ. ΓΝ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 ( ΦΔΚ 4841/Β΄/29-12-2017) απόθαζηρ ηος Τπ.
Τποδομών και Μεηαθοπών, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην ςπ’ απ. ΓΝ/ΟΙΚ.21137/ΦΝ 466/15-032018 (ΦΔΚ 1511/Β΄/02-05-2018) απόθαζη.
Οι σπήζηερ ηηρ εθαπμογήρ, ηος άπθ. 5 ηηρ ςπ’ απιθμ.ΓΝ/61034/ΦΝ466/04-12-2017(ΦΔΚ
4841/29-12-2017 η. Β’) απόθαζηρ, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην ςπ’ απ. ΓΝ/ΟΙΚ.21137/ΦΝ
466/15-03-2018 (ΦΔΚ 1511/Β΄/02-05-2018)απόθαζη, οι οποίοι οπίζηηκαν για ηο έηορ 2018 με ηην
απ. 37/05-02-2018 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ (ΑΓΑ:ΩΣ07ΩΛΩ-ΒΗ) ζύμθυνα με ηη
δήλυζη οπιζμού σπηζηών για διεξαγυγή κληπώζευν ΜΗΜΔΓ , είναι διμελήρ και αποηελείηαι από
ηοςρ παπακάηυ ςπαλλήλοςρ :
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Γημήηπηρ Παπούληρ
Μαπίνα Αναζηαζίς

ΠΔ Πολιηικών Μησανικών
ΣΔ Γιοικηηικό Λογιζηικό

Έπγο ηυν παπαπάνυ σπηζηών είναι η ηλεκηπονική κλήπυζη και η ζύνηαξη ηος ζσεηικού
ππακηικού διενέπγειαρ ηηρ κλήπυζηρ για ηον ηλεκηπονικό διαγυνιζμό μέζυ ΔΗΓΗ για ηην
επιλογή αναδόσος για ηην εκπόνηζη ηηρ μελέηηρ με ηίηλο: «Δκπόνηζη σεδίος Βιώζιμηρ
Αζηικήρ Κινηηικόηηηαρ Γήμος Κοπςδαλλού», πποεκηιμώμενηρ αμοιβήρ 151.000,00€ (ζςμπεπ.
Φ.Π.Α. 24%) με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά
βάζει βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιόηηηαρ – ηιμήρ.
Με ηην απ. 271/2018 (ΑΓΑ:Φ94ΘΧΛΧ-Π49) απόθαζη Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος
Κοπςδαλλού εγκπίθηκε η εκπόνηζη ηηρ μελέηηρ από ιδιώηερ μελεηηηέρ.
Η σπημαηοδόηηζη ηηρ ανάθεζηρ εκπόνηζηρ μελέηηρ θα γίνει από ηο ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΔΙΟ
Ν.Π.Γ.Γ. και από ΙΓΙΟΤ ΠΟΡΟΤ και ο διαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ
ηος ν.4412/2016 και ηος όποςρ ηηρ ζσεηικήρ Γιακήπςξηρ.
αρ γνυζηοποιούμε όηι η ηλεκηπονική κλήπυζη ηηρ ανυηέπυ ανάθεζηρ για εκπόνηζη μελέηηρ θα
ππαγμαηοποιηθεί ηην Πέμπηη 20-12-2018 και ώπα 10:00 π.μ. μέζυ ηηρ ιζηοζελίδαρ
(www.mimed.ggde.gr), ζηο γπαθείο ηηρ Σμήμαηορ Μελεηών ηος Γήμος Κοπςδαλλού.
Η παπούζα ανακοίνυζη, ζύμθυνα με ηην υρ άνυ απόθαζη ηος Τποςπγείος Τποδομών και
Μεηαθοπών, θα δημοζιεςθεί ζηιρ ιζηοζελίδερ:
α) ηος Γήμος Κοπςδαλλού: www.korydallos.gr και
β) ηος Τποςπγείος Τποδομών και Μεηαθοπών: www.ggde.gr

Κοπςδαλλόρ, 14-12-2018

KONSTANTINOS
KALOUDIS

Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ
Γ.Σ.Τ.

ΚΑΛΟΤΓΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ

