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     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

(Για διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για  την  ανάδειξη 

μηχανικών για τη συγκρότηση  της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

για το έργο   με τίτλο «  Ανακατασκευή χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο 

Νεμέας») 

Ο  Δήμαρχος Νεμέας 

Έχοντας υπόψη: 

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
ισχύει   
2 Την απόφαση αρ. ΔΝΣ/61034/φν466 (ΦΕΚ 4841Β/29-12-2017) με θέμα: 
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
(Μη. Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8η του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016» 
3. Την αριθμ. Πρωτ. ΔΝΣ/ΟΙΚ.6703/ΦΝ 466/26-1-2018 (Εγκύκλιο  2) του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  
4. Την με αριθμ. 91621/20-12-2019(ΑΔΑ :6ΚΘΟ46ΜΤΛ6-9ΣΑ) απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με  την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο 
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, της Πράξης: 
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου 
Νεμέας» συνολικού προϋπολογισμού 595.472,54 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Νεμέας (Ν. Κορινθίας).  

Η Πράξη αποτελείται από τα εξής δύο υποέργα:  
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Κατασκευή στίβου με συνθετικό τάπητα σταδίου Δ.Κ. 
Νεμέας» προϋπολογισμού 435.472,54 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με 
φορέα υλοποίησης το Δήμο Νεμέας 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Ανακατασκευή χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο Νεμέας» 
προϋπολογισμού 160.000,00 €  
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Νεμέας 

 

5.Την αριθμ. 24/312/2019 (ΑΔΑ ΨΒΒΔΩΚΔ-0ΓΠ)  απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου  με την οποια εγκρίθηκε αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού 
595.472,54€, προερχόμενη από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων της ΣΑΕ – 055   με τίτλο  Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες 
των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με 
κωδικό ενάριθμο 2017ΣΕ05500010), για την υλοποίηση της Πράξης 

ΑΔΑ: Ω3ΜΥΩΚΔ-ΙΓΨ



«Κατασκευή Επισκευή και συντήρηση Αθλητικών χώρων εγκαταστάσεων 
Δήμου Νεμέας»   
6.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου   οικον. έτους 2020 που συντάχθηκε 
την  αριθμ 1/1/21-1-2020 σε ορθή επανάληψη  απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  και ψηφίστηκε με την αριθμ. 3/9/21-1-2020 σε ορθή επανάληψη  
(ΑΔΑ : 6ΥΒ0ΩΚΔ-ΕΞΛ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
νομιμοποιήθηκε  με την αριθμ. 33170/24-2-2020(ΑΔΑ  6ΖΑ5ΟΡ1Φ-ΛΘ0)  
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου στον οποίο  έχει εγγραφεί  πίστωση ποσού 160.000,00€ στον  
ΚΑ 61-7326.002  του σκέλους των εξόδων με τίτλο  «Ανακατασκευή 
χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο Νεμέας» ,προερχόμενη  από πιστώσεις 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ – 055   με τίτλο  Έργα 
και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό 
πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» με κωδικό ενάριθμο 
2017ΣΕ05500010 (μετά από αναμόρφωση δυνάμει της αριθμ. 5/37/2020 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  )  
 7.Την ανάγκη  συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της  
ανωτέρω αναφερόμενης  μελέτης  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 
παρ. § 8 α του Ν. 4412/2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ: 

Σε εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στα ανωτέρω σχετικά , η 
δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για  την  ανάδειξη μηχανικών για τη 
συγκρότηση  της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο   με τίτλο  
«  Ανακατασκευή χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο Νεμέας») 
  προϋπολογισμού   160.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ) σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 221 παρ. § 8α  του Ν. 4412/2016 
θα λάβει χώρα  την   ΤΕΤΑΡΤΗ   26  Αυγούστου  2020  και ώρα 11:30  
μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr 
Η κλήρωση θα διενεργηθεί  με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της 
παραγράφου 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/222016 , μεταξύ των τεχνικών 
υπαλλήλων του μητρώου της περίπτωσης η' της παραγράφου 8 του  άρθρου 
221 του Ν.4412/2016  σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας  
Η παρούσα ανακοίνωση,  θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: α) του Δήμου 
Νεμέας www.nemea.gr  και  β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : 
www.ggde.gr 
Η κλήρωση θα γίνει από υπάλληλο του Δήμου που κατέχει θέση ευθύνης 
παρουσία ενός  ακόμα υπαλλήλου  που ορίστηκαν με τη αριθμ  152/2018 
(ΑΔΑ ΩΑΧΩΩΚΔ-ΘΧΡ)  απόφαση Δημάρχου Νεμέας . 

 
                   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                                             
                         ΦΡΟΥΣΙΟΣ        ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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