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      Αθήνα, 26-1-2018 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  & 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   

     Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/oικ.6703/ΦΝ 466 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ TOY YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ         ΠΡΟΣ:  Τους Αποδέκτες 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ   

        του πίνακα διανομής 

Ταχ. Δ/νση  : Χαρ. Τρικούπη 182  
Ταχ. Κώδ.   : 101 78  ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX    :  210 64 38 662  
  
 
 
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση απόφασης  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. 
 
   Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ αρ. 4841 /2017 τεύχος  Β΄ δημοσιεύτηκε η με αρ. 

ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4-12-2017  απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

με θέμα: «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». 

  Οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή στις διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων,  εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, oι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

Βιβλίου Ι του  νόμου 4412/2016 και μεταξύ άλλων καθορίζουν όρους, διαδικασίες και 

προϋποθέσεις εγγραφής μελών των επιτροπών  (τεχνικών υπαλλήλων) στο ως άνω 

Μητρώο εντός ταχθεισών προθεσμιών. Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ που 

συνιστούν αναθέτουσα αρχή,  υποχρεούνται στην εφαρμογή της απόφασης στην 

περίπτωση ανάθεσης σύμβασης έργου με το άρθρο 50 του ν.4412/2016 με τη χρήση 

του Μητρώου, ως προς τον τρόπο της συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού,  

παρότι δεν  υπάρχει υποχρέωση εγγραφής των τεχνικών υπαλλήλων τους   στο 

Μητρώο. 
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  Σύμφωνα προς τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3469 /06 (Α΄131) η 

ισχύς της παραπάνω απόφασης άρχεται την 22-01- 2018, ημερομηνία κυκλοφορίας 

του ΦΕΚ (Βεβαίωση Ειδικού Γραμματέα Τυπογραφείου αρ. 4841 /24-1-2018).  

H είσοδος   στην εφαρμογή του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών 

Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) πραγματοποιείται από τη διεύθυνση 

http://mimed.ggde.gr  To εγχειρίδιο χρήσης για τους χρήστες Αναθέτουσας Αρχής 

είναι διαθέσιμο στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής με την επιλογή: εγχειρίδιο 

χρήσης. 

Της εγκυκλίου  αυτής να λάβουν γνώση  όλοι οι αρμόδιοι  υπάλληλοι    για την  

εφαρμογή της και να  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Υ.(www.ggde.gr) του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  καθώς και την αντίστοιχη ιστοσελίδα του 

Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», για ενημέρωση παντός  ενδιαφερομένου. 

 

Κοινοποίηση:                                                                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
1.Γραφείο  κ. Υπουργού                                              ΥΠΟΔΟΜΩΝ  & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού                                
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέων της Γ.Γ.Υ.   
4. Γραφείο  Γεν. Δ/ντών της Γ.Γ.Υ.                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 
5. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής 
    και Ηλεκτρονικών Συστημάτων 
    (σε ψηφιακή μορφή για την ανάρτηση 
    στην ιστοσελίδα www.ggde.gr) 
    email: site-support@yme.gov.gr 
6. ΔNΣ(3) 
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