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Θέμα: Γημοζιοποίηζη ζηοισείυν ζωμβαζηρ ππιν ηην διενέπγεια ηλεκηπονικήρ κλήπυζηρ για ηην 

επιλογή ηυν μελϊν πος θα ζςγκποηήζοςν ηην επιηποπή διαγυνιζμοω για ηην επιλογή αναδψσος 

εκηέλεζηρ ηος έπγος με ηίηλο : «Μελέτη Νέος Δημοτικού Ωδείος Γλςφάδαρ»  

             

Ο Γήμορ Γλςθάδαρ, καη’ εθαπμογή ηηρ ςπ’ απιθμ. ΓΝ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 

(ΦΔΚ/4841/Β΄/29-12-2017) Απψθαζηρ ηος Τποςπγοω Τποδομϊν & Μεηαθοπϊν, θα ππαγμαηοποιήζει ηη 

διαδικαζία δημψζιαρ ηλεκηπονικήρ κλήπυζηρ μέζυ ηος ηλεκηπονικοω Μηηπϊος Μελϊν Δπιηποπϊν 

Γιαδικαζιϊν ωνατηρ Γημοζίυν ςμβάζευν (Μη.Μ.Δ.Γ.), για ηην επιλογή μελϊν επιηποπήρ 

διαγυνιζμοω έπγος ηηρ παπ.8
η
 ηος άπθπος 221 ηος Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/08-08-2016). 

ςγκεκπιμένα, η ηλεκηπονική κλήπυζη αθοπά ζηην επιλογή ςπαλλήλυν υρ ηακηικϊν και 

αναπληπυμαηικϊν μελϊν, για ηην ζςγκπψηηζη ηηρ Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμοω για ηην επιλογή αναδψσος 

εκηέλεζηρ ηος έπγος: «Μελέτη Νέος Δημοτικού Ωδείος Γλςφάδαρ», εκτιμώμενηρ αξίαρ 220.999,11 

εςπώ (σωπίρ Φ.Π.Α.), πος θα διεξασθεί ζωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/2016 και ηοςρ ψποςρ ηηρ 

ζσεηικήρ Γιακήπςξηρ. ηην κλήπυζη ανάδειξηρ ηυν μελϊν ηηρ Δπιηποπήρ μεηέσοςν ψλα ηα μέλη ηηρ 

Αναθέηοςζαρ Απσήρ πος είναι καηασυπημένα ζηο Ηλεκηπονικψ Μηηπϊο (Μη.Μ.Δ.Γ.) και 

ζςγκενηπϊνοςν ηιρ νψμιμερ πποχποθέζειρ.  

Η Δπιηποπή Γιενέπγειαρ Ηλεκηπονικϊν Κληπϊζευν καη’ εθαπμογή ηος άπθπος 5, παπ. 4.1, ηηρ 

ανυηέπυ ζσεηικήρ απψθαζηρ ηος Τποςπγοω Τποδομϊν & Μεηαθοπϊν, έσει οπιζηεί ζε εηήζια βάζη με 

ηην ςπ’ απιθμ. ππυη. 2906/06-11-2018 απψθαζη ηος Γημάπσος Γλςθάδαρ, είναι διμελήρ και αποηελείηαι 

απψ ηοςρ ςπαλλήλοςρ ηηρ Γιεωθςνζηρ Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν : ΓΟΤΡΟΤΓΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΣΔ Μησανικψ 

Γομικϊν Έπγυν, και ΠΑΜΟΤΚΗ ΈΛΔΝΑ, ΣΔ Μησανικψ Σοπογπάθο. 

 Η Ηλεκηπονική Κλήπυζη θα ππαγμαηοποιηθεί ηην 1
η
 Ιοςλίος 2019 (01-07-2019), ημέπα 

Δεςτέπα και ώπα 11:00 π.μ. μέζυ ηηρ ιζηοζελίδαρ www.mimed.ggde.gr. 

 Παπακαλείηαι ηο Σμήμα Τποζηήπιξηρ Δθαπμογϊν & Τπηπεζιϊν Πληποθοπικήρ ηος 

Τποςπγείος Τποδομϊν & Μεηαθοπϊν, ψπυρ δημοζιεωζει ηην παποωζα ανακοίνυζη ζηην ιζηοζελίδα 

www.ggde.gr, καθϊρ και ηο Γπαθείο Σωπος & Δπικοινυνίαρ ηος Γήμος Γλςθάδαρ, ψπυρ δημοζιεωζει 

ηην παποωζα ανακοίνυζη ζηον ιζηοζελίδα www.glyfada.gr. 

 

 Η  Αναπληπϊηπια  Πποφζηαμένη 

ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ  

 

 

Κςπιακή Κάννα 

Απσιηέκηυν Μησανικψρ 
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