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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

    Κιλκίς,

Ταχ. Δ/νση:
Τ. Κ.:

Πληροφορίες
Τηλέφωνο:

 Fax:
e-mail:

21ης Ιουνίου 207
611 00
Γ. Ράλλης
2341022400
2341022478
rallis_g@damt.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών», (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/ 
τ.Α΄/2016), ‘όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Την υπ’αριθµ. Εγκύκλιο του ΥΠ.∆.Μ.ΗΛ.∆. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/04-11-2011 
(Α∆Α:45ΒΜΧ-Ω1Β): «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των µελών τους µε κλήρωση» (άρθρο 26 του ν.4024/2011)).

3. Την υπ’αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 (ΦΕΚ Β΄ 2540/07.11.2011) Διενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την 
αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων.

4. Την υπ'αριθµ. Εγκύκλιο του ΥΠ.∆.Μ.ΗΛ.∆. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 
(Α∆Α: 457ΚΧ-ΤΧΩ): Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό µελών 
των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών 
ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων).

5. Την υπ’αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εφαρμογή του άρθρου 26 του 
Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση». (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2).

6. Την αρ.252437/26-10-2021 απόφαση μας «Ανάθεση καθηκόντων και καθορισμός 
αρμοδιοτήτων» (ΑΔΑ: Ψ15ΦΟΡ1Υ-Θ5Ν).

7. την υπ’αριθμ.115606/18-04-2022 απόφαση μας «Συγκρότηση Επιτροπής 
Διενέργειας Κλήρωσης  του Δασαρχείου Κιλκίς (ΑΔΑ: 6Σ3ΔΟΡ1Υ-0ΝΧ).

8. Την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών της Επιτροπής Διενέργειας 
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
(μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), κάτω των ορίων, για την ανάθεση του έργου «Παρόδιοι 
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καθαρισμοί-κλαδεύσεις δασικών δρόμων δημοσίων δασών περιοχής Δασαρχείου 
Κιλκίς».

Γ ν ω σ τ ο π ο ι ο ύ μ ε

Ότι, το Δασαρχείο Κιλκίς, κατ’εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και της 

Απόφασης του Yπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΡΝ466/04-12-2017 (Φ.Ε.Κ. 

4841/29-12-2017 τ.Β’),  θα προβεί σε  διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, 

μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του παρακάτω έργου:

Τίτλος έργου: «Παρόδιοι καθαρισμοί-κλαδεύσεις δασικών δρόμων δημοσίων δασών 

περιοχής Δασαρχείου Κιλκίς», Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στα πλαίσια του 

Υπομέτρου 8.3 «Πρόληψη Ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών 

καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» της Δράσης 8.3.1 «Δασικές Πυρκαγιές» 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 220.000,00 €

Τόπος κλήρωσης: Τα Γραφεία του Δασαρχείου Κιλκίς, 

21ης Ιουνίου 207, Τ.Κ. 611 00, Κιλκίς 

Ημερομηνία & ώρα κλήρωσης: Η ηλεκτρονική κλήρωση  θα πραγματοποιηθεί την 

Τρίτη 03 Μάϊου 2022, και ώρα 09:00 π.μ., μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr.

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη Απόφαση  του Yπ. 

Υποδομών και Μεταφορών θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης www.m-t.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Μη.Μ.Ε.Δ. 

www.mimed.ggde.gr με Α/Α 9375. 

Ο Δασάρχης Κιλκίς

Βούρτσας Γεώργιος

MSc Δασολόγος με Α΄βαθμό
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