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Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων -Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης   
για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου  

«Συντήρηση οδικού δικτύου νήσου Θάσου Νομού Καβάλας –  
Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας»    

 

  Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας προτίθεται να προβεί, κατ’ 
εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης Υπ. Υποδομών 
και Μεταφορών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης,  
μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασι ών  σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.)  για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8η του 
άρθ. 221 του Ν.4412/2016. 
           Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπλη-
ρωματικών μελών, για τη συγκρότηση επιτροπής δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, μέσω ηλεκτρονικού 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου 
νήσου Θάσου Νομού Καβάλας – Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας» με προϋπολογισμό 
483.870,97 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις παρ. 3 και 8α του άρθρου  221 του Ν.4412/2016.      

Το έργο αφορά εργασίες οδοποιίας και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύ-
σεων της ΣΑΕΠ 531, ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006, υποέργο Κ.35 με πίστωση 600.000,00 € 

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της αναθέτουσας Αρ-
χής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.)  και συγκεντρώνουν τις νόμιμες 
προϋποθέσεις. 

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί  τη  Τρίτη  09 - 02- 2021 και ώρα 09:30 π.μ. μέσω 
της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr). Η επιτροπή της  παρ. 5.3 του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ 
ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017, για την διεξαγωγή κλήρωσης για την συγκεκριμένη σύμβαση, είναι 
τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους : 
1) Κυπραίο Γεώργιο, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό, Αν. Προϊστάμενο Τμήματος Συγκοινωνιακών Έρ-
γων 
2) Τσιμηρίκα Μαρία,  Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., εγγεγραμμένο χρήστη Μη.Μ.Ε.Δ. 
3) Βασιλειάδη Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό, εγγεγραμμένο χρήστη Μη.Μ.Ε.Δ. 

Έργο της παραπάνω ομάδας είναι η ηλεκτρονική κλήρωση. 
 
Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της ΠΑΜΘ και του Υπουργείου Υπο-

δομών & Μεταφορών: α.) http://www.pamth.gov.gr , β.) www.ggde.gr μέσω της διαδικτυακής εφαρ-
μογής Μη.Μ.Ε.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 
5.2.2 της ανωτέρω σχετικής ΥΑ. 

 
 

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.  
Π.Ε. Καβάλας 
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