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Δημοσιοποίηση Ανακοίνωσης Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για την
Επιλογή των Μελών που θα Συγκροτήσουν την Επιτροπή Διαγωνισμού για την
Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: “Ανακαίνιση – Διαμόρφωση
Οικήματος ΟΣΕΑΑΥ «Δίρφυς» στην 114 ΠΜ” (ΤΝΓ-245Ε)
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και ιδιαίτερα την παρ. 10 του άρθρου 221 αυτού, όπως ισχύει σήμερα.
β. Την υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-17 Απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: “Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου
Μελών Επιτροπών Διαδικασιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, της
παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016” (ΦΕΚ Β’ 4841/29-12-17).
γ. Τον Πίνακα Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών
Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), με τους υπαλλήλους σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με
βάση την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, που πληρούν τις προϋποθέσεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3, και περιλαμβάνονται στον Πίνακα του
Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ. 466/04-12-17 Υ.Α.
δ. Την υπ’ αριθμ. Φ. 900/598/Σ.83/30-1-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ.
Απόφαση με την οποία ορίσθηκε σε ετήσια βάση η Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικών
κληρώσεων έτους 2020 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ /ΦΝ.466/04-12-17
Υ.Α, για την ανάδειξη μελών Επιτροπών διαγωνισμών των έργων του ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ
μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
1.
Την 3-6-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο γραφείο 223 τoυ
ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ θα διενεργηθεί από τα μέλη της Επιτροπής που έχει ορισθεί στην
Απόφαση της παρ. δ. ανωτέρω, κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του
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Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.), με σκοπό την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και
αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση της Επιτροπής ηλεκτρονικού
διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ανακαίνιση – Διαμόρφωση
Οικήματος ΟΣΕΑΑΥ «Δίρφυς» στην 114ΠΜ” (ΤΝΓ-245Ε), εκτιμώμενης αξίας
790.000,00 € (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απολογιστικές
εργασίες, απρόβλεπτα 15 % & αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 979.600,00 € (με
Φ.Π.Α.), και που θα κατασκευασθεί στο Α/Δ Τανάγρας, (Τανάγρα - Βοιωτία).
2.
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών), που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας
οικοδομικών – υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών (CPV: 45216200-6)
και η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου
27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
3.

Η εν λόγω ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει μέσω της ιστοσελίδας

www.mimed.ggde.gr.
4.
Το αυτομάτως παραχθέν ηλεκτρονικό έγγραφο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ» που εξάγεται ως αποτέλεσμα από την εφαρμογή της
ηλεκτρονικής κλήρωσης, θα αποτελέσει δικαιολογητικό στην Απόφαση της
συγκρότησης της Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου θέματος.
5.
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2.2
της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-17 Υ.Α. και στην παράγραφο 10 του άρθρου
221 του Ν. 4412/2016, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:
α.

Του
www.ggde.gr. και
β.

Υπουργείου

Υποδομών

και

Μεταφορών

στην

διεύθυνση

Της Αναθέτουσας Αρχής στην διεύθυνση www.haf.gr/news/contests.

6.
Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών
Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν
στον ιστότοπό του, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω παραγράφου 4 της παρούσης.
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