
 

                          

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ                                                                               Σάµος   15-11-2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                          Αρ. Πρωτ.: 56428 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ  

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

∆ΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν.ΣΑΜΟΥ 

 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: ∆ερβενακίων 8 – Σάµος                            Προς : Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών& Μεταφορών                            
Πληροφορίες     : Γ. Ευαγγελο̟ούλου                                                 Γενική  ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής       
Τηλέφωνο           : 2273028373                                                               ∆ιακυβέρνησης 
e-mail                 : pvaddass@eedpaig.ypen.gr                                   ∆/νση Ανά̟τυξης Συντήρησης  
                                                                                                                   & Λειτουργίας  Εφαρµογών      
                                                                                                                  (µέσω ΜΗΜΕ∆)       
                                                                                                                              

ΘΕΜΑ: ∆ηµοσιο̟οίηση στοιχείων σύµβασης & Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης  µέσω ΜΗ-
ΜΕ∆ για την ανάδειξη των µελών συγκρότησης της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού της µελέτης 
µε τίτλο  «Σύνταξη αντι̟υρικού σχεδίου  στις Περιφερειακές Ενότητες Σάµου και Ικαρί-
ας». 

                                                                  

 

Η ∆ιεύθυνση ∆ασών Ν. Σάµου της Ε̟ιθεώρησης Εφαρµογής ∆ασικής Πολιτικής Αιγαίου, κατ’ 
εφαρµογή της  αριθ. ∆ΝΣ/61034/ΦΝ/466/17 (ΦΕΚ 4841 Β/29-12-2017) α̟όφασης  του Υ̟ουρ-
γού Υ̟οδοµών & Μεταφορών και των διατάξεων του άρθρου 221 του ν.4412/2016, ό̟ως ισχύει, 
θα ̟ροβεί στην διαδικασία δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου 
Μελών Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (Μη.Μ.Ε.∆.),̟ου τηρείται στην 
ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr  για την ε̟ιλογή µελών ε̟ιτρο̟ής(τακτικών και ανα̟ληρωµα-
τικών) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ό̟ως ισχύει.   

Συγκεκριµένα  η  ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την ανάδειξη ατόµων για την συγκρότηση Ε̟ι-
τρο̟ής ∆ιαγωνισµού για την ε̟ιλογή αναδόχου της µελέτης «Σύνταξη αντι̟υρικού   σχεδίου  
στις Περιφερειακές Ενότητες Σάµου και Ικαρίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 163.098,75 € (χωρίς Φ.Π.Α). 

Στην κλήρωση ανάδειξης των µελών της Ε̟ιτρο̟ής µετέχουν όλα τα µέλη ̟ου είναι καταχωρη-
µένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.∆.).Η ηλεκτρονική κλήρωση θα ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό 
την Ε̟ιτρο̟ή ̟ου έχει ορισθεί µε την 56390/15-11-2022Α̟όφαση της Ε.Ε.∆.Π.Αιγαίου, την Πέ-
µ̟τη 17/11/2022  και ώρα 10:00 ̟.µ., µέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr ). 

Σύµφωνα µε την α̟όφαση του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών και Μεταφορών,  η ̟αρούσα  ανακοίνωση  
θα δηµοσιευτεί στις ιστοσελίδες: 

α) του Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://ypen.gov.gr) 

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  (www.mimed.ggde.gr)  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ∆ιευθύντρια ∆ασών Ν. Σάµου 
 

 

Ζωή Α. Κινιαζο̟ούλου 
∆ασολόγος   

 



 

 

 

 

 

 

Κοιν.:  
ΥΠΕΝ –Γενική Γραµµατεία ∆ασών 
Ε̟ιθεώρηση Εφαρµογής ∆ασικής Πολιτικής Αιγαίου 
Ακτή Μιαούλη 83 & Μ̟ότσαρη 2-8 
18538 – Πειραιά. 
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