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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 
Ταχ. Δ/νση : οδός Διονυσίου 13Α  
Ταχ. Κώδικας : 71601 Ν. Αλικαρνασσός  
                               Δήμου Ηρακλείου  
Πληροφορίες : Νίκη Μπουζουνιεράκη 
Tηλέφωνο : 2813-409 850 
Fax   : 2813-409870 
E-mail  : mpouzounieraki-n@heraklion.gr  

 
 
 
 

 
Hράκλειο, 29/07/2019 
Αρ. Πρωτ. : 74045 
 
ΠΡΟΣ: 
 
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 10191  
 ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΘΗΝΑ 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα ggde.gr) 
Email:site-support@yme.gov.gr 
 
2. ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου) 
 

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 
 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής 
Μελών Επιτροπής για το έργο : «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου 
επί της οδού Ανδρόγεω 2» 
 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου , κατ’ εφαρμογή :  
1) Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,  
2) Της παρ. 10εδ. α΄ άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,  
3) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-
2017 τ. Β΄) 

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου 
Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην 
Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) 
της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου. Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική 
κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την 
συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου επί 
της οδού Ανδρόγεω 2».  
Προϋπολογισμού 1.080.645,16 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.  
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 
5041452  και ποσό χρηματοδότησης με Φ.Π.Α. 1.340.000,00 €. 
 



Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού κτιρίου στην οδό Ανδρόγεω 2. 
Οι εργασίες που προβλέπονται για την ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους και των Η.Μ 
εγκαταστάσεων περιγράφονται παρακάτω: 

1. Επισκευή επιχρισμάτων των   εξωτερικών   όψεων  όπου απαιτηθεί. 
2. Τοποθέτηση θερμοπρόσοψης  με πετροβάμβακα στην όψη του κτιρίου. 
3. Υγρομόνωση – Θερμομόνωση δώματος. 
4. Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης με διπλούς υαλοπίνακες. 
5. Τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό net metering στο δώμα 

του κτιρίου. 
6. Αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τεχνολογίας LED. 
7. Αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού αερισμού του κτιρίου που θα γίνει με τη βοήθεια 

αντλιών θερμότητας αέρα – νερού ψυκτικής ισχύος ανά επίπεδο κτηρίου.  
Για την υλοποίηση της επισκευής των όψεων και την τοποθέτηση θερμομόνωσης είναι απαραίτητη η 
τοποθέτηση ικριωμάτων. 
 
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που 

είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες 

προϋποθέσεις. Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’.αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η 

οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με την υπ’ αριθμ.  2/2019 Αποφ 

Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΩΗΓΦΩ0Ο-ΕΓΔ) 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 για την επιλογή των μελών της επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.  

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 02-08-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 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 Δήμου : www.heraklion.gr  

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : : www.ggde.gr    

 

            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                           Ο Προϊστάμενος 
Ο Υπεύθυνος του Τμημ.Εκτ.Κτιρ.Έργων                      της Δνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών 
 
 
           Εμμανουήλ Μανουσάκης                                                       Νίκος Μιχελάκης 
       Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                                             Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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