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Ταχ. Δ/νση: Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου
Τ.Κ.:  73100, ΧΑΝΙΑ

ΠΡΟΣ: 
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών 
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής 
& Ηλεκτρονικών Συστημάτων 
Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών 
& Υπηρεσιών Πληροφορικής

Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου:
Site-support@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και  ανακοίνωση διενέργειας Ηλεκτρονικής 
Κλήρωσης από το Μη.Μ.Ε.Δ για την επιλογή μελών Επιτροπής του Διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματικές 
εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην περιοχή Αγ. Γεωργίου 
Σεληναρίου του ΒΟΑΚ ΤΜΗΜΑ 8 (ΧΘ 177+980-ΧΘ 178+110)»

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» του 
Ν.4412/2016 και ιδιαίτερα την παρ. 8α

2. Την υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί 
«Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας 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»

3. Τη με αρ. πρωτ. Δ11/οικ82 /28-03-2018 Εγκύκλιο 6 της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων 
Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών περί διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του 
Μη.Μ.Ε.Δ. (ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο).

4. Το υπ’ αριθ. πρ. οικ.727/22-01-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων του 
΄΄Ο.Α.Κ, Α.Ε΄΄, με το οποίο ζητείται η ανάληψη δέσμευσης - έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 
500.000,00 €, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου 
«Συμπληρωματικές εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην περιοχή Αγ. Γεωργίου 
Σεληναρίου του Β.Ο.Α.Κ, Τμήμα 8 (ΧΘ 177+980- ΧΘ 178+110)». 

5. Την Τεχνική Έκθεση για το έργο «Συμπληρωματικές εργασίες για αντιμετώπιση κατολισθήσεων 
στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου του Β.Ο.Α.Κ, Τμήμα 8 (ΧΘ 177+980- ΧΘ 178+110)». 

6. Την ΣAΕ071 στην οποία εντάχθηκε η χρηματοδότηση του έργου του θέματος, σε βάρος του 
προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07100010 με τίτλο «Ολοκλήρωση έργων 
αντιμετώπισης κατολισθήσεων στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου του Β.Ο.Α.Κ», του Π.Δ.Ε. 

7. Την με αρ. πρωτ. της Γεν. Γραμ. Υποδομών ΔΥΟ/395 /23-05-2020 απόφαση του κ. Υπουργού 
ΥΠΟ.&ΜΕ. περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και 
διάθεσης ισόποσης πίστωσης, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 
2015ΣΕ07100010 της ΣΑΕ071, για την επιχορήγηση του ΄΄Ο.Α.Κ. Α.Ε.΄΄ για τη διενέργεια ανοικτής 
διαδικασίας ανάθεσης του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες για την αντιμετώπιση 
κατολισθήσεων στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου του Β.Ο.Α.Κ, Τμήμα 8 (ΧΘ 177+980- ΧΘ 
178+110)».

8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3569/21-05-2020 εισήγηση της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. για 
την έγκριση των τευχών Δημοπράτησης και της διαδικασίας Δημοπράτησης του εν λόγω έργου.

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6255/05-06-2020 (Πρακτικό Δ.Σ. 05/2020 Ο.Α.Κ. Α.Ε. – Θέμα Η.Δ. 11) απόφαση 
περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης και της διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης 
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κατασκευής του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α. και χρονικής διάρκειας 
12 μηνών από την ημέρα υπογραφής της.

10. Τη με αρ. πρωτ. 15511/09-12-2020 Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη 
Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης κατασκευής έργου του θέματος. (ΑΔΑΜ: 20PROC007805694)

11. Τη με αρ. πρωτ. 15510/09-12-2020 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας κάτω των ορίων με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 94742 για τη σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης κατασκευής έργου του θέματος. 
(ΑΔΑΜ: 20PROC007805853)

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. κατ’ εφαρμογή:
 της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφασης Υπ. Υποδομών & Μεταφορών,

Α) Προβαίνει σε ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης 
κατασκευής του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων 
στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου του ΒΟΑΚ ΤΜΗΜΑ 8 (ΧΘ 177+980-ΧΘ 178+110)» 
προϋπολογισμού 403.225,81€ προ Φ.Π.Α. που χρηματοδοτείται σε βάρος του προϋπολογισμού 
του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07100010 με τίτλο «Ολοκλήρωση έργων αντιμετώπισης 
κατολισθήσεων στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου του Β.Ο.Α.Κ», του Π.Δ.Ε.

Β) Ανακοινώνει την πραγματοποίηση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. που τηρείται 
στην ιστοδελίδα https://mimed.ggde.gr, στις 14-01-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για την 
επιλογή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή του υπόψη διαγωνισμού, 
σύμφωνα με την παράγραφο 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 
https://www.ggde.gr μέσω της ιστοσελίδας του Μη.Μ.Ε.Δ.

Κοινοποίηση:

1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
Μέσω συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Ο  Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Παπαδογιάννης Αριστείδης
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