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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(Φ.Ε.Κ. 2540/Β’/07.11.2011).
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/04.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016
5. Την υπ. αρ. 110/2019 (ΑΔΑ: Ψ050ΟΚΖ3-4ΘΗ) απόφαση του ΔΣ της Π.Ε.Δ.
Ηπείρου με θέμα: «Συγκρότηση Μητρώου για ορισμό εκπροσώπων Μητρώου
για τον ορισμό εκπροσώπων των ΟΤΑ σε Επιτροπές Διαγωνισμών, κατ’
εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
6. Το με αρ. πρωτ. οικ. 104010/9842 - 05.08.2020 έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων σε
Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου “Μονάδα
κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας” που
υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Integrated waste management facilities
for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross – border
activities με ακρωνύμιο WASTE RREACT», προϋπολογισμού 3.055.000,00€
(με ΦΠΑ), με α/α συστήματος 80697».
7. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον
αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα με την παρ. 8 περ. β’ & γ’ του
άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4530/2018
(ΦΕΚ 59/Α/30.03.2018) προκειμένου να συμμετέχει στην κατά νόμο
Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου με τίτλο
«Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε.

Άρτας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Integrated waste
management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions
through cross – border activities με ακρωνύμιο WASTE RREACT»,
προϋπολογισμού 3.055.000,00€ (με ΦΠΑ), με α/α συστήματος 80697.
Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος)
στα Ιωάννινα, ημέρα Τετάρτη, 12.08.2020 και ώρα 10:00, θα διεξαχθεί
Δημόσια Κλήρωση για την ανάδειξη εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου
, με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετάσχει στην κατά νόμο
Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου με τίτλο
«Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε.
Άρτας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Integrated waste management
facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross –
border activities με ακρωνύμιο WASTE RREACT», προϋπολογισμού
3.055.000,00€ (με ΦΠΑ), με α/α συστήματος 80697.
Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 107 του Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018) στις Επιτροπές αυτές
συμμετέχει και εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α., με τον αναπληρωτή του, ο οποίος
υποδεικνύεται από την Π.Ε.Δ. της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται το
έργο, μέσω των εγγεγραμμένων στο αντίστοιχο μητρώο, σύμφωνα με την υπ.
αρ. 110/2019 (ΑΔΑ: Ψ050ΟΚΖ3-4ΘΗ).
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των
γραφείων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου και θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ
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