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   ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ         Κόπινθορ,     17-8-2020 
      ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ         Απιθμ. Ππυη: 23930 

  ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
          

Διεύθσνζη Σετνικών Τπηρεζιών,       Προς: 
         και Πολεοδομίας.         Αποδέκηερ Πίνακα Γιανομήρ. 

  Σμήμα Έπγυν και Μελεηών.        
 
Σασ. Γιεύθςνζη: Γημοκπαηίαρ 1 (Ππώην ΟΔ)     
Σ. Κ.: 20131 Κόπινθορ            
Πληποθοπίερ: Λευνίδαρ Σζίπηζηρ                     
Σηλ.: 27413 62809 
Fax: 27413 628030 
e-mail : l.tsirtsis@korinthos.gr 

 
Θέμα: «Γημοζιοποίηζη ζηοισείυν ζύμβαζηρ και ανακοίνυζη διενέπγειαρ ηλεκηπονικήρ κλήπυζηρ Μη.Μ.Δ.Γ.  ηος 
έπγος «ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΩΣΔΗΝΩΝ ΖΜΑΣΟΓΟΣΩΝ & ΤΝΟΓΑ ΔΡΓΑ ΒΔΛΣΗΩΖ ΚΟΜΒΩΝ ΞΤΛΟΚΔΡΗΕΑ.». 
 
τεη.: Τπ΄ απιθμ. ΓΝ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόθαζη Τπ. Τποδομών & Μεηαθοπών πεπί «Καηάπηιζηρ, ηήπηζηρ 
και λειηοςπγίαρ ηος Μηηπώος μελών επιηποπών διαδικαζιών ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν έπγυν, μελεηών και 
παποσήρ ηεσνικών και λοιπών ζςναθών επιζηημονικών ςπηπεζιών (Μη.Μ.Δ.Γ.) ηηρ παπ.8 (η) ηος άπθπος 221 ηος 
ν.4412/2016». 
 
Ζ Γιεύθςνζη Σεσνικών Τπηπεζιών και Πολεοδομίαρ ηος Γήμος Κοπινθίυν, καη’ εθαπμογή ηηρ 
ΓΝ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (Β΄ 4841) απόθαζηρ ηος Τποςπγού Τποδομών και Μεηαθοπών, θα ππαγμαηοποιήζει 
διαδικαζία δημόζιαρ ηλεκηπονικήρ κλήπυζηρ μέζυ ηος ηλεκηπονικού μηηπώος μελών επιηποπήρ διαδικαζιών ζύνατηρ 
δημοζίυν ζςμβάζευν (Μη.Μ.Δ.Γ.) για ηην επιλογή μελών επιηποπήρ διαγυνιζμού έπγος ηηρ παπ 8 ηος άπθ. 221 ηος 
ν.4412/2016. 
Ζ ηλεκηπονική κλήπυζη αθοπά ζηην επιλογή ςπαλλήλυν υρ ηακηικών και αναπληπυμαηικών μελών, για ηην 
ζςγκπόηηζη Δπιηποπήρ διαγυνιζμού ηος έπγος: «ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΩΣΔΗΝΩΝ ΖΜΑΣΟΓΟΣΩΝ & ΤΝΟΓΑ ΔΡΓΑ 
ΒΔΛΣΗΩΖ ΚΟΜΒΩΝ ΞΤΛΟΚΔΡΗΕΑ», πποϋπολογιζμού €225.806,45 συπίρ Φ.Π.Α. ηην κλήπυζη ανάδειξηρ μελών 
ηηρ επιηποπήρ μεηέσοςν όλα ηα μέλη πος είναι καηασυπημένα ζηο Ζλεκηπονικό Μηηπώο (Μη.Μ.Δ.Γ.) και 
ζςγκενηπώνοςν ηιρ νόμιμερ πποϋποθέζειρ. Ζ ηλεκηπονική κλήπυζη θα ππαγμαηοποιηθεί ηην Σπίηη 18.8.2020 και ώπα 
11:00 μέζυ ηηρ ιζηοζελίδαρ (www.mimed.ggde.gr). 
Ζ παπούζα ανακοίνυζη, ζύμθυνα με ηην υρ άνυ απόθαζη ηος Τποςπγείος Τποδομών και Μεηαθοπών, θα 
δημοζιεςθεί ζηιρ ιζηοζελίδερ: 
α) ηος Γήμος Κοπινθίυν: www.korinthos.gr  
β) ηος Τποςπγείος Τποδομών και Μεηαθοπών: www.ggde.gr 
 
 
                Ο  Αρμόδιος Ανηιδήμαρτος  

 
 
 
                       ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΟΤΡΟ  
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:   
Αποδέκηες προς ενέργεια: 
1. Τποςπγείο Τποδομών και Μεηαθοπών.   
(για ηην ανάπηηζη ζηην ιζηοζελίδα www.ggde.gr  μέζυ ηηρ εθαπμογήρ ηος Μη.Μ.Δ.Γ) 
2. Σμήμα Σεσνολογίαρ Πληποθοπίαρ και Δπικοινυνίαρ Γήμος Κοπινθίυν. 
(για ηην ανάπηηζη ζηην ιζηοζελίδα ηος Γήμος Κοπινθίυν www.korinthos.gr ) 

 
Αποδέκηες προς κοινοποίηζη:  
………………….. 
 
Εζωηερική διανομή: 
Γιεύθςνζη Σεσνικών Τπηπεζιών και Πολεοδομίαρ. Σμήμα Σεσνικών Έπγυν και Μελεηών.  
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