31.01.2020 12:48:57
Ακριβές Αντίγραφο
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από
Ιωάννης
Νικολακόπουλος

Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆ΧΩΡΣ/11346/98
Ηµ/νία: 31/01/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ:

Διενέργεια κλήρωσης για την εκ νέου ανάδειξη δύο (2) μελών της τριμελούς επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης
«Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΕΧΠ ΑΠΕ)» με α/α ΕΣΗΔΗΣ 80366.

ΣΧΕΤ.:

(α) Ο ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα
το άρθρο 221 αυτού.
(β) Η με Αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 Απόφαση του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
«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» (Β’
4841), όπως ισχύει και οι σχετικές εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί.
(γ) Η Διακήρυξη με ΑΔΑΜ 19PROC004466361 και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού της μελέτης
του θέματος, όπως έχουν αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α Συστήματος: 80366) και στην
ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ. (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=473&language=el-GR) με
ημερομηνία ανάρτησης στις 14-02-2019.
(δ) Η με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/23004/286/19-03-2019 (ΑΔΑ: 6ΑΟΞ4653Π8-ΖΜΘ) Απόφαση της Γ.Γ.
Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. με την οποία συγκροτήθηκε η
Επιτροπή για τη διενέργεια του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της μελέτης
του θέματος, όπως τροποποιήθηκε με τη με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/42918/503/13-05-2019 Απόφαση
(ΑΔΑ: 6Ζ8Γ4653Π8-ΘΓΞ).
(ε) Το με Α.Π. Δ11/758/16-07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπ. Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με το Μη.Μ.Ε.Δ.»
(Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/65514/737/16-07-2019).
(στ) Η ακύρωση της από 13-03-2019 κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. από την οποία αναδείχθηκαν
δύο (2) εκ των τριών μελών της επιτροπής διαγωνισμού της Απόφασης με Α.Π.
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/23004/286/19-03-2019 (ΑΔΑ: 6ΑΟΞ4653Π8-ΖΜΘ) όπως ισχύει, λόγω μετάταξης
της Προέδρου της επιτροπής σε υπηρεσία άλλης Περιφερειακής Ενότητας.
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(ζ) Η με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/70664/783/02-08-2019 ανακοίνωση για τη διενέργεια κλήρωσης στις
02-08-2019, για την εκ νέου ανάδειξη μελών της τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού του θέματος
και το σχετικό Πρακτικό της επιτροπής κληρώσεων με το συνημμένο σε αυτό αποτέλεσμα
κλήρωσης (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/70917/787/05-08-2019).
(η) Η με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/7897/56/23-01-2020 αίτηση της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού
προς την ομάδα διαχείρισης του Μη.Μ.Ε.Δ. του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την
ακύρωση της από 02-08-2019 κλήρωσης, λόγω συνταξιοδότησης κληρωθέντος τακτικού μέλους.
(θ) Το από 23-01-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ομάδας διαχείρισης του
Μη.Μ.Ε.Δ. του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών για την ακύρωση της από 02-08-2019 κλήρωσης
(Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/8165/60/24-01-2020).
(ι) Η με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/11113/96/31-01-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για τη συγκρότηση επιτροπής κληρώσεων της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού
για την επιλογή μελών επιτροπών διαγωνισμού του άρθρου 221 του ν.4412/2016 του Υ.Π.ΕΝ.,
έτους 2020 (ΑΔΑ: Ψ9Ρ44653Π8-ΒΓΑ).
Σε συνέχεια της ακύρωσης της από 02-08-2019 κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της τριμελούς επιτροπής
διαγωνισμού του θέματος, λόγω συνταξιοδότησης κληρωθέντος τακτικού μέλους (θ’ σχετ.), ανακοινώνεται
ότι στις 03-02-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την εκ νέου
ανάδειξη δύο (2) μελών επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
του ν.4412/2016 (α’ σχετ.) και της με Αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 Απόφασης (β’ σχετ.), όπως
ισχύουν.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο 315 του Υ.Π.ΕΝ. (Αμαλιάδος 17, Αθήνα), από την επιτροπή
κληρώσεων της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού, που συγκροτήθηκε με την ι’ σχετική Απόφαση.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ. στη διαδρομή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ > ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ καθώς και
στις Ανακοινώσεις της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ., σύμφωνα με την παρ. 5.3, άρθρο 5 της β’
σχετικής Απόφασης.
Παρακαλείται η αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
στην οποία κοινοποιείται η παρούσα για τις ενέργειές της προκειμένου για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα
του φορέα.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
α/α
Κ. Αλιμπέρτη
Κοινοποίηση
1. Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δ. Οικονόμου
2. Γραφείο Γεν. Γραμ. Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ε. Μπακογιάννη
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Γ. Κοτίνη
4. Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
Γενική Γραμματεία Υποδομών
site-support@yme.gov.gr
(με την παράκληση για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του φορέα)
Εσωτ. Διαν.
1. Χρον. Αρχείο
2. Δ/ντρια Χωροταξικού Σχεδιασμού
3. Τμήμα Β’
4. Π. Αντωνίου
5. Ε. Κωνσταντινοπούλου
6. Φάκελος Σύμβασης μελέτης
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