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ΠΡΟΣ

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής.

Θέμα: «Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης
Μη.Μ.Ε.Δ. του έργου «Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα καμένων εκτάσεων δασικού
χαρακτήρα στον Τομέα A περιοχή ΑΛΑΜΑΝΟ Κορινθίας ».
Σχετ .:Η υπ΄ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί
«Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8 (η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016».
Το Δασαρχείο Κορίνθου , κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (Β΄ 4841) απόφασης
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής
κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπής διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8 του άρθ. 221
του ν.4412/2016.
Η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών
μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου:« Αντιδιαβρωτικά και
αντιπλημμυρικά έργα καμένων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα στον Τομέα Α περιοχή Αλαμάνο
Κορινθίας» προϋπολογισμού € 401.541,17€ χωρίς Φ.Π.Α.
Στην κλήρωση ανάδειξης μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η ηλεκτρονική
κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 22/4/2021 και ώρα 10 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας
www.mimed.ggde.gr).
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:
α) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr
Ο Δασάρχης Κορίνθου
Παναγιώτης Μπούλιας
Δασολόγος με Α. βαθμό
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Αποδέκτες προς ενέργεια:
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.ggde.gr μέσω της εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ)
Εσωτερική διανομή:
1.Τμήμα δασοτεχνικών έργων του Δασαρχείου Κορίνθου
2.Μέλη της επιτροπής διενέργειας κλήρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού
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