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Γημοζιοποίηζη ζηοιτείων ζύμβαζης και ανακοίνωζη διενέργειας ηλεκηρονικής
κλήρωζης μελών επιηροπής διαγωνιζμού Μη.Μ.Δ.Γ. για ηη μελέηη: «Μελέηη
ζηαηικής επάρκειας κηιρίων και περιβαλλονηική αδειοδόηηζη δημοηικού
κοιμηηηρίοσ», Α.Μ. 92/2020

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή (ΟΔ Γήκνπ) πξέπεη λα ιάβεη απόθαζε πεξί ζπγθξόηεζεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνύ ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο ε νπνία ζα απνηειείηαη από 3 κέιε (θαη ηνπο αλαπιεξσηέο
ηνπο): 2 ηερληθνί ππάιιεινη ΠΔ (εθ ησλ νπνίσλ 1 νξίδεηαη Πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο) κε εκπεηξία θαη
πξνζόληα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο ππό αλάζεζε ζύκβαζεο θαη 1 εθπξόζσπνο ηνπ ΤΔΔ
(Ν.4412/2016, άξζξν 221, παξ.9α).
Τα 2 κέιε-ηερληθνί ππάιιεινη ΠΔ ζα πξνθύςνπλ από ην ΜεΜΔΓ.
Γηα ηνλ εθπξόζσπν ηνπ ΤΔΔ έρεη απνζηαιεί ζρεηηθό αίηεκα (25954/2020).
Ζ Γηεύζπλζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Φαιθεδόλαο, θαη’
εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζ. ΓΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΔΘ 4841 Β’ /29.12.2017) απόθαζεο ηνπ Υπ.
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ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ ειεθηξνληθνύ κεηξώνπ (Με.Μ.Δ.Γ.), γηα ηελ επηινγή ππαιιήισλ σο
ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ, γηα ηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ηεο κειέηεο
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κοιμηηηρίοσ», Α.Μ. 92/2020, πξνϋπνινγηζκνύ 98.704,70 € (ζπκπ. Φ.Π.Α. 24%).
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θαηαρσξεκέλα ζην Ζιεθηξνληθό Μεηξών (Με.Μ.Δ.Γ.) θαη πιεξνύλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ
221 παξάγξαθνο 9α) «Γηα ηε δηεμαγωγή ηωλ δηαγωληζκώλ ηνπ παξόληνο Βηβιίνπ ε αλαζέηνπζα Αξρή
ζπγθξνηεί, κεηά από δεκόζηα θιήξωζε, κε απόθαζή ηεο, Δπηηξνπή Γηαγωληζκνύ, πνπ απνηειείηαη από
ηξία κέιε. Γύν από ηα κέιε είλαη ηερληθνί ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΠΔ, κε ηνπο αλαπιεξωηέο ηνπο,
εγγεγξακκέλνη ζην κεηξών ηεο πεξίπηωζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ παξόληνο άξζξνπ πνπ έρνπλ
εκπεηξία θαη πξνζόληα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο ππό αλάζεζε ζύκβαζεο θαη έλαο εμ απηώλ
νξίδεηαη ωο πξόεδξνο κε ηνλ αλαπιεξωηή ηνπ» ηεο ππ’ αξ. ΓΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΔΘ 4841
Β’/29.12.2017) απόθαζεο ηνπ Υπ. Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ.
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Γεθεκβξίνπ, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 π.κ. κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο

(mimed.ggde.gr), από ηελ επηηξνπή ηνπ άξζ. 5 παξ. 5.4.1 ηεο αλσηέξσ απόθαζεο, ε νπνία έρεη
νξηζζεί κε ηελ 14/2020 Α.Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ (ΑΓΑ: ΧΘΘΘ46ΜΨ0Η-ΕΑ0) γηα ην έηνο 2020.
Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε, ζύκθσλα κε ηελ ηεο ππ’ αξ. ΓΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΔΘ 4841 Β’/29.12.2017)
απόθαζεο ηνπ Υπ. Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, ζα δεκνζηεπζεί ζηηο ηζηνζειίδεο:
1. ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Φαιθεδόλαο (www.dimosfx.gr)
2. ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ (www.ggde.gr)

Δζσηεξηθή
δηαλνκή:

- Γξαθείν Γεκάξρνπ
- Αληηδήκαξρν Τ.Υ.
- Γ.Τ.Υ. Γ.Ν.Φ.Ν.Φ.
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