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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

AΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΚΟΙΝ.: ΓΕΑ/Γ2
ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Γ’
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠ.Ε.Π.Α.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΣΥΝ)
ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΤΗΛ. 210-6593846
Φ. ΠΡ-181Ν/7188
Σ.-1557-
Αθήνα,  02  Νοε  20

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης (Ανακοίνωση) πριν τη 
Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την Επιλογή 
των Μελών που θα Συγκροτήσουν την Επιτροπή Διαγωνισμού για την 
Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Αναβάθμιση 
Επικοινωνιών GAG Α/Δ ΑΚΤΙΟΝ» (ΠΡ-181Ν).

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα του άρθρου 221 
αυτού.

β. Την υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 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 4841Β’/29-12-2017).

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. Το υπ' αριθμ. Φ. 917/3477/Σ.852/17-5-18/ΓΕΑ/Γ2 έγγραφο, που αφορά 
σε «Αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και υπογραφής των σχετικών εγγράφων από 
την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των συμβάσεων 
έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016».

ε. Την υπ’ αριθμ. Φ.900/598/Σ.83/30-01-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/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 
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διαγωνισμών των έργων του ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του 
Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.).

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε

1. Την 09-11-20, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο γραφείο 223 της 
ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥN, θα διενεργηθεί από τα μέλη της Επιτροπής που έχει ορισθεί 
στην Απόφαση της παρ. ε. ανωτέρω, κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής 
του Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.), με σκοπό την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού επιλογής 
αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αναβάθμιση Επικοινωνιών GAG Α/Δ ΑΚΤΙΟΝ» 
(ΠΡ-181Ν).

2. Η εν λόγω ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει μέσω της ιστοσελίδας 
www.ggde.gr και 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 διαγωνισμού του έργου θέματος.

3. Το έργο έχει λάβει τον υπ’ αριθμ. Α/Α Συστήματος 92982 στη πλατφόρμα 
του ΕΣΗΔΗΣ και θα κατασκευασθεί στο Α/Δ FOB ΑΚΤΙΟΝ στην Πρέβεζα (Νομός 
Αιτωλοακαρνανίας), όπου συνυπάρχει και ο Κρατικός Αερολιμένας Ακτίου (ΚΑΑΚ).

4. Η σύμβαση αφορά σε ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (CPV: 45216200-6, 
45222200-1) εκτιμώμενης αξίας εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων (682.000,00) 
Ευρώ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα 15 % και 
αναθεώρηση). Λόγω πηγής χρηματοδότησης το έργο απαλλάσσεται από Φ.Π.Α 
(Πιστώσεις ΝΑΤΟ).

5. 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).

6. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(β) του Ν. 4412/2016 (με ελεύθερη 
συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου).

7. Η παρούσα ανακοίνωση, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α. Του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στη διεύθυνση 
www.ggde.gr. και

β. Της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση https://public.haf.gr/procure/ .

8. Αρμόδιος χειριστής θέματος Μ.Υ. Γεώργιος Τερζής, τηλ. 210-6593846.

Ακριβές Αντίγραφο

Μ.Υ. με A’ Βαθμό Γεώργιος Τερζής
Επιτελής ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ

Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κλενιάτης
Διευθυντής Γ' Κλάδου ΓΕΑ
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