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ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης & Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης µέσω ΜΗΜΕ∆ 
για την ανάδειξη των µελών συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟIIΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»  

 

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί 
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016» 
 
 
O Δήμος Αποκορώνου, κατ’ εφαρμογή της αριθ. ∆ΝΣ/61034/ΦΝ/466/17 (ΦΕΚ 4841 Β/29-12-
2017) απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών και των διατάξεων του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016, όπως ισχύει, θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω 
του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπής Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
(Μη.Μ.Ε.∆.),̟ που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr για την επιλογή µελών επιτροπής 
(τακτικών και αναπληρωματικών) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την ανάδειξη ατόμων για την συγκρότηση 
Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ 
ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» (αρ. Μελέτης 07/2021 του Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αποκορώνου), προϋπολογισμού αξίας 2.204.032,26 € χωρίς ΦΠΑ 
(2.733.000,00 € με ΦΠΑ 24%) με δικαίωμα συμμετοχής  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 
αυτών   που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 
Το όλο έργο περιλαμβάνει τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση του καταστρώματος δεκαοκτώ (18) 
αγροτικών οδών, που εξυπηρετούν γεωργικές καλλιέργειες. Το αντικείμενο του έργου είναι η 
βελτίωση της ερυθράς του καταστρώματος και η ασφαλτόστρωση, εντός των υφιστάμενων ορίων 
κατάληψης των οδών. Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 
(ΑΔΑ:6ΜΜΞ46ΜΤΛ6-13Ψ). 
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή που έχει ορισθεί µε την 220/29-
11-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αποκορώνου, την Δευτέρα 05/12/2022 
και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αποκορώνου στο 
Δημαρχείο στις Βρύσες Αποκορώνου µέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr). 
Στην κλήρωση ανάδειξης των µελών της Επιτροπής μετέχουν όλα τα µέλη που είναι 
καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.∆.) σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας 
Χανίων. Άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα του υπαλλήλου και 

http://www.mimed.ggde.gr/


διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α' 
226). (άρθρο 221 παρ.10 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 108 του 
Ν.4782/2021). 
 
Το παρόν δημοσιεύεται α)  στην ιστοσελίδα του Δήμου Αποκορώνου και β) στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.mimed.ggde.gr) και γ) αναρτάται στον κεντρικό 
Πίνακα Ανακοινώσεων στο Δημαρχείο Αποκορώνου. 
 
 
 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΈΝΗ ΤΜ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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