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ΘΕΜΑ: Γημοζιοποίηζη ζηοισείυν ζύμβαζηρ – Ανακοίνυζη διενέπγειαρ κλήπυζηρ ΜΗΜΔΓ.
Ο Γήμορ Κοπςδαλλού, καη΄ εθαπμογή ηυν ΓΝ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΔΚ4841/29-122017 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 έπγος ηηρ παπ. 8 ηος άπθπος 221 ηος ν.4412/2016.
ςγκεκπιμένα η ηλεκηπονική κλήπυζη αθοπά ηην ανάδειξη ηπιών (3) ηακηικών μελών,
καηηγοπίαρ ΠΔ ή TE και ηυν αναπληπυμαηικών ηοςρ, για ηην ζςγκπόηηζη Δπιηποπών
Γιαγυνιζμού ηος κάηυθι έπγος.
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΄/29-122017) 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.
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 2019
με ηην απ. 21/05-03-2019 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ (ΑΓΑ: 63Β8ΧΛΧ-ΘΧΚ)
ζύμθυνα με ηη δήλυζη οπιζμού σπηζηών για διεξαγυγή κληπώζευν ΜΗΜΔΓ , είναι ηπιμελήρ
και αποηελείηαι από ηοςρ παπακάηυ ςπαλλήλοςρ :

1
Γημήηπηρ Παπούληρ
ΣΔ – Πολιηικών Μησανικών
2
Μαπίνα Αναζηαζίος
ΣΔ – Γιοικηηικό Λογιζηικό
3
Ανηυνία Καμποςπάκη
ΓΔ - Σεσνικών Γομικών Έπγυν
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 ηο έπγο με ηίηλο: «Γεληθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία
ηωλ Δεκνηηθώλ βξεθηθώλ θαη βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ», ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηδόκελεο
δαπάλεο 222.000,00€ με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη
πποζθοπά βάζει ηιμήρ.
Με ηην απ. ππυη. 7046/20-02-2019, Α.Α.Τ. 232/20-03-2019 Απόθαζη Ανηιδημάπσος
Οικονομικών Τπηπεζιών εγκπίθηκε η ανάλητη ςποσπέυζηρ και διάθεζη πίζηυζηρ ηος ΚΑΕ:
61.7331.0002 [(ΑΓΑΜ:19REQ004658446 2019-03-21) και (ΑΓΑ:ΦΔΓΤΧΛΧ-ΥΓ2)].
Ο διαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος λ.4412/2016 θαη ηνπ όξνπο ηεο
ζρεηηθήο Δηαθήξπμεο.
Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο: Π.Γ.Δ. - ΤΠ. ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΑΔ 055 2017 ΔΟ 5500005 με ηο
ποζό ηυν 200.000,00€ και ηο ποζό ηυν 22.000,00€ θα σπημαηοδοηηθεί από ΙΓΙΟΤ ΠΟΡΟΤ
αρ γνυζηοποιούμε όηι η ηλεκηπονική κλήπυζη ηος ανυηέπος έπγος θα ππαγμαηοποιηθεί ηην
Δεπηέξα 08-04-2019 θαη ώξα 11:00 π.κ. μέζυ ηηρ ιζηοζελίδαρ (www.mimed.ggde.gr), ζηο
γπαθείο ηος 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
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