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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Χαλκίδα,: 09 Φεβρουαρίου  2021

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25527
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών

Ταχ. Δ/νση: Χαινά 97 Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής 
Ταχ. Κώδικας: 341 00 Χαλκίδα Διακυβέρνησης
Τηλέφωνο: 2221-0- 84444   (για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα 

Πληροφορίες: Αντιγόνη Καραδόντα- Ggde.gr)

Εmail: antigoni. karadonta@apdthest.gov.gr     ΚΟΙΝ.:                 

 Θέμα:  Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης. 

Το Δασαρχείο Χαλκίδας στο πλαίσιο των διατάξεων:

1. Της παρ. 8 α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει
2. Του εδαφ. (α) της παρ. 10 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει
3.  της με αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841/τ.Β/29-12-2017)  απόφασης του Υπουργού 

Υποδομών και 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»

θα προβεί σε δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή  τεχνικών υπαλλήλων δια του μέσω του 
ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) 
που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών   και   
αναπληρωματικών)   της   παρ.   8α   του   άρθρου   221   του   Ν.4412/2016. 

Η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, 
για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ««Αποκατάσταση υποδομών του Χειμάρρου 
«Μαντάνια-Άσκαλου-Ρέμα Δάφνης» από την θέση <Παλιοψαχνά> έως <Ασφάλτινη οδό Μακρυμάλλης-
Κοντοδεσποτίου>, περιοχής Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων»» προϋπολογισμού: € 539.400 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Στην   κλήρωση   ανάδειξης   των   μελών   της   επιτροπής   μετέχουν   όλα   τα   μέλη   της 
Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και 
συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
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Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί  από τη διμελή επιτροπή του Δασαρχείου Χαλκίδας, 
που ισχύει για το χρονικό διάστημα από 01-12-2020 έως και 31-12-2021, ως αυτή ορίστηκε με την 
αριθμ. 228565/02-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΝ6ΦΟΡ10-ΚΝ7) απόφαση του Δασάρχη Χαλκίδας. 

Έργο της ως άνω αναφερόμενης διμελούς επιτροπής είναι η διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης 
για την επιλογή των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 
και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού. 

Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου και ώρα 09.00 
μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr

H παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 
4841/τ.Β/29-12-2017)  απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών θα δημοσιευθεί στις 
ιστοσελίδες των:

1. Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr
2. Aποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας: www.apdthest.gov.gr

Ο Δασάρχης Χαλκίδας 

Γεώργιος Τρυφ. Θαλασσινός   
                                                                                                             Δασολόγος
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