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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο, 09 – 01 - 2019
Αρ. Πρωτ. : 2050

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Tηλέφωνο
Fax
E-mail

:
:
:
:
:
:

οδός ∆ιονυσίου 13Α
71408 Ν. Αλικαρνασσός Ηράκλειο
ΒΑΛΥΡΗ ΠΕΠΗ
2813-409834
2813-409860
baliri@heraklion.gr

ΘΕΜΑ: ∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης µέσω ΜΗΜΕ∆.
ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ

Η ∆/νση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του ∆ήµου Ηρακλείου, κατ΄ εφαρµογή της
∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδοµών και
Μεταφορών, θα πραγµατοποιήσει τη διαδικασία δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω του
ηλεκτρονικού

µητρώου

µελών

επιτροπών

διαδικασιών

σύναψης

δηµοσίων

συµβάσεων

(Μη.Μ.Ε.∆.) για την επιλογή µελών επιτροπής διαγωνισµού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του
Ν.4412/2016.
Συγκεκριµένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και
αναπληρωµατικών

µελών,

για

την

συγκρότηση

Επιτροπών

διαγωνισµού

του

κάτωθι

αναφερόµενου έργου.
Στην κλήρωση ανάδειξης των µελών της επιτροπής µετέχουν όλα τα µέλη που είναι
καταχωρηµένα

στο

Ηλεκτρονικό

Μητρώο

(Μη.Μ.Ε.∆.)

και

συγκεντρώνουν

τις

νόµιµες

προϋποθέσεις.
Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’.αριθµ ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία
ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕ∆, µε την υπ’αριθµ. 2/2019 Α.Ο.Ε
(Α∆Α: ΩΗΓΦΩ0Ο-Ε∆Γ) είναι διµελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :
1. Κοκκινάκη Καλλιόπη, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών
2. Παπαδοκωστάκη - Λιναρδάκη Ελπίδα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού
πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.

DESPOINA VALYRI

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
DESPOINA VALYRI
Ημερομηνία:
2019.01.09 14:42:08
EET
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Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό του κάτωθι έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ» προϋπολογισµού 1.693.548,40€ χωρίς ΦΠΑ και 2.100.000,00€ µε ΦΠΑ

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγµατοποιηθεί

την Παρασκευή 11-01-

2019 και ώρα10:00 π.µ µέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση, σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών, θα δηµοσιευθεί στις ιστοσελίδες:
α) του ∆ήµου Ηρακλείου:

www.heraklion.gr και

β) του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών:

www.ggde.gr

Ο Προϊστάµενος
της ∆/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας

Ζαχαριουδάκη ∆έσποινα
Πολιτικός Μηχανικός µε Α’ βαθµό
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