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1. Εισαγωγή
Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 10 του Ν.4412/2016 πριν από τις κληρώσεις που
προβλέπονται στις παραγράφους 8 και 9 του εν λόγω άρθρου, προηγείται η δημοσιοποίηση
των στοιχείων της σύμβασης στην ιστοσελίδα του κυρίου του έργου και του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών. Η διαδικασία της δημοσιοποίησης των στοιχείων της σύμβασης
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr) θα
πραγματοποιείται πλέον από τους χρήστες των Αναθετουσών Αρχών μέσω της
διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ.
Οι ακόλουθες οδηγίες απευθύνονται στους χρήστες των Αναθετουσών Αρχών που
πρόκειται να διεξάγουν ηλεκτρονικές κληρώσεις μελών επιτροπών.

2. Γενικά – Κεντρική Σελίδα
Πληκτρολογώντας στον περιηγητή (browser) την διεύθυνση «mimed.ggde.gr» εμφανίζεται
η κεντρική σελίδα της διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ (Σχήμα 1), με διαθέσιμες τις
παρακάτω επιλογές:

Σχήμα 1. Κεντρική Σελίδα Μη.Μ.Ε.Δ
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3. Είσοδος στην εφαρμογή – Κεντρικό Μενού Επιλογών
Η σύνδεση του χρήστη στην εφαρμογή γίνεται από την κεντρική σελίδα με την επιλογή
«Είσοδος»
(Σχήμα 2). Τα διαπιστευτήρια για τη σύνδεση είναι το «Όνομα
χρήστη» (username),ο «Κωδικός
Κωδικός χρήστη»
χρήστη (password) που έχει εισάγει στην ηλεκτρονική
αίτηση εγγραφής καθώς καιι ο κωδικός που εμφανίζεται στην οθόνη (captch
ha).

Σχήμα 2. Σελίδα Εισόδου Πιστοποιημένου Χρήστη Αναθέτουσας Αρχής

Με την σύνδεση στην εφαρμογή εμφανίζεται το κεντρικό μενού επιλογών (Σχήμα 3). Από
τις βασικές επιλογές του μενού ο χρήστης επιλέγει το «Έργα - Μελέτες»
» για να μεταβεί
στην σχετική οθόνη με τον κατάλογο όλων των συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και
λοιπών συναφών
ών επιστημονικών υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής.
Α

Σχήμα 3. Κεντρική Σελίδα Επιλογών Πιστοποιημένου Χρήστη Αναθέτουσας Αρχής
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4. Εγγραφή Έργου/ Μελέτης – Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης
ήστης μπορεί να δημιουργήσει μια νέα εγγραφή Έργου/ Μελέτης πατώντας το κουμπί
Ο χρήστης
«Προσθήκη εγγραφής» ή να ενημερώσει μια ήδη υπάρχουσα (εικονίδιο

).

Ο χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής καλείται να συμπληρώσει μια σειρά πεδίων που
αφορούν στη σύμβαση Έργου/
ργου/ Μελέτης
έτης που πρόκειται να καταχωρηθεί στον σχετικό
κατάλογο. Με κίτρινο χρώμα εμφανίζονται τα υποχρεωτικά πεδία για να γίνει η εγγραφή.
Δίπλα σε κάθε πεδίο υπάρχουν πληροφορίες για το πως πρέπει να καταχωρηθούν τα
στοιχεία ώστε να είναι επιτυχημένη η εγγραφή.
Για την δημοσιοποίηση
ημοσιοποίηση των στοιχείων της σύμβασης ο χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής
καλείται να συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία και στη συνέχεια να μεταφορτώσει το
pdf αρχείο της Αναθέτουσας Αρχής που αφορά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της
σύμβασης. Ο χρήστης μπορεί να μεταφορτώσει το αρχείο της δημοσιοποίησης των
στοιχείων της σύμβασης εφόσον το πεδίο «Κατάσταση» έχει την τιμή «Δεν έγινε
κλήρωση». Η μεταφόρτωση του αρχείου γίνεται πατώντας πάνω στο κουμπί «Αναζήτηση»,
επιλέγοντας το σχετικό αρχείο που
που είναι αποθηκευμένο στον Η/Υ του και τέλος πατώντας
πάνω στο κουμπί «Άνοιγμα»(Σχήματα
«Άνοιγμα»
4 και 5).

Σχήμα 4. Μεταφόρτωση αρχείου δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης – Βήμα 1
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Σχήμα 5. Μεταφόρτωση αρχείου δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης – Βήμα 2

Σχήμα 6. Αρχείο δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης

Πατώντας το κουμπί «Αποθήκευση» το αρχείο αποθηκεύεται και πραγματοποιείται η
δημοσιοποίηση των στοιχείων της σύμβασης. Το κουμπί «Επιστροφή» ακυρώνει την
διαδικασία καταχώρησης και ο χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής επιστρέφει στον κατάλογο
έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της
συγκεκριμένης Αναθέτουσας Αρχής και δεν πραγματοποιείται η δημοσιοποίηση των
στοιχείων της σύμβασης.
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5. Κατάλογος Δημοσιοποιημένων Στοιχείων Συμβάσεων
Ο Κατάλογος των Έργων/ Μελετών καθώς και τα σχετικά αρχεία της δημοσιοποίησης
στοιχείων συμβάσεων εμφανίζονται στη σελίδα «Δημοσιοποίηση Στοιχείων» της
διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ., όπως φαίνεται στα σχήματα 7 και 8.

Σχήμα 7. Σελίδα Δημοσιοποίησης Στοιχείων

Σχήμα 8. Κατάλογος Δημοσιοποίησης Στοιχείων Σύμβασης
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Επίσης, ο Κατάλογος των Έργων/ Μελετών καθώς και τα σχετικά αρχεία της
δημοσιοποίησης στοιχείων συμβάσεων εμφανίζονται αυτόματα στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.ggde.gr στο πεδίο «Για τον Πολίτη/
Δημοσιοποιήσεις ΜΗΜΕΔ», όπως φαίνεται στα σχήματα 9 και 10. (Συνέπως καταργείται η
διαδικασία αποστολής του αρχείου της δημοσιοποίησης των στοιχείων της σύμβασης στο
site-support@yme.gov.gr, που ίσχυε μέχρι σήμερα.)

Σχήμα 9. Ιστοσελίδα Υπουργείου

Σχήμα 10. Κατάλογος δημοσιοποιημένων στοιχείων δημοσίων συμβάσεων στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου
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6. Διαγραφή Αρχείου Δημοσιοποίησης Στοιχείων Σύμβασης
Το αρχείο της δημοσιοποίησης των στοιχείων της σύμβασης μπορεί να διαγραφεί (εικονίδιο
) και να μεταφορτωθεί εκ νέου για όσο το πεδίο «Κατάσταση» έχει την τιμή «Δεν έγινε
κλήρωση» και «Εκκρεμής Κλήρωση» (Σχήμα 11). Στην περίπτωση που το αρχείο
δημοσιοποίησης των στοιχείων της σύμβασης διαγραφεί η τιμή του πεδίου «Κατάσταση»
μεταβάλλεται σε «Δεν έγινε κλήρωση».

Σχήμα 11. Διαγραφή Αρχείου Δημοσιοποίησης Στοιχείων Σύμβασης

Η διαγραφή του αρχείου της δημοσιοποίησης μετά την πραγματοποίηση της κλήρωσης έχει
ως συνέπεια την ακύρωση της κλήρωσης και μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν σχετικού
αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mimed@ggde.gr από την εκάστοτε
Αναθέτουσα Αρχή.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διαδικασίες που περιγράφονται για τους χρήστες των
Αναθετουσών Αρχών στο Εγχειρίδιο Χρήσης της Διαδικτυακής Εφαρμογής ΜηΜΕΔ.
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