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Hράκλειο,  7/12/2020 
Αρ. Πρωτ. : 117989 
 
ΠΡΟ: 
ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
Α. για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα ggde.gr) 
Β. για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου) 
  

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ: 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΗ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ πριν τθ Διενζργεια Ηλεκτρονικισ Κλιρωςθσ 
και Επιλογισ Μελϊν Επιτροπισ για το ζργο : «Μελζτη για ζργο βιοκλιματικήσ διαμόρφωςησ περιοχήσ Μεςαμπελιών και 
Κορώνη Μαγαρά» 

Η Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Ζργων και Μελετϊν του Διμου Ηρακλείου , κατ’ εφαρμογι :  

1) Σθσ παρ. 8α του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 ,  

2) Σθσ παρ. 10εδ. αϋ άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 ,  

3) Σθσ Απόφαςθσ Τπ. Τποδομϊν και Μεταφορϊν , ΔΝ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Βϋ) 

Θα προβεί ςτθν διαδικαςία δθμόςιασ θλεκτρονικισ κλιρωςθσ, μζςω του θλεκτρονικοφ μθτρϊου Μελϊν επιτροπϊν 

διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων (Μθ.Μ.Ε.Δ.) που τθρείται ςτθν Ιςτοςελίδα www.mimed.ggde.gr, για τθν 

επιλογι μελϊν επιτροπισ (τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν) τθσ παρ. 8α του άρκρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνιςμοφ 

ζργου. υγκεκριμζνα θ θλεκτρονικι κλιρωςθ αφορά τθν επιλογι υπαλλιλων ωσ τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν, 

για τθν ςυγκρότθςθ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ του ζργου: «Μελζτη για ζργο βιοκλιματικήσ διαμόρφωςησ περιοχήσ 

Μεςαμπελιών και Κορώνη Μαγαρά».  

Προχπολογιςμοφ 227.230,90 Ευρώ χωρίσ Φ.Π.Α.  

Σο ζργο χρθματοδοτείται από ΙΔΙΟΤ ΠΟΡΟΤ  και ποςό χρθματοδότθςθσ με Φ.Π.Α. 281.766,32 €. 

Ο ςχεδιαςμόσ των νζων Κοινοχριςτων Χϊρων ςυνεργεί κακοριςτικά ςτθν αναγζννθςθ τθσ γειτονίασ, ςτθν βελτίωςθ του 

μικροκλίματοσ, τθ μείωςθ του φαινομζνου τθσ αςτικισ νθςίδασ που προκαλείται από τισ υποβακμιςμζνεσ ατμοςφαιρικζσ 

ςυνκικεσ ςε ςυνδυαςμό με τισ ελλείψεισ ςε πράςινεσ επιφάνειεσ εντόσ του αςτικοφ ιςτοφ. τόχοσ αυτϊν των 

παρεμβάςεων είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων μζςω τθσ αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ, τθσ εικόνασ και 

τθσ ελκυςτικότθτασ των γειτονιϊν, αναλυτικά θ μελζτθ ςτοχεφει:  

http://www.mimed.ggde.gr/


 τθ δθμιουργία των προχποκζςεων ενοποίθςθσ του κατακερματιςμζνου πολεοδομικοφ ιςτοφ.  

 τθν ανάδειξθ και πολεοδομικι ζνταξθ των κοινόχρθςτων χϊρων ςτθν οικιςτικι δομι τθσ γειτονιάσ και 

τθσ πόλθσ. 

 τθν αιςκθτικι και λειτουργικι αναβάκμιςθ των κοινόχρθςτων χϊρων ςαν κζντρα τθσ κοινωνικισ ηωισ. 

 Βελτίωςθ του αςτικοφ μικροκλίματοσ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ.  

 Αναβάκμιςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ςτισ γειτονιζσ. 

 Εξαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου προςταςίασ για το περιβάλλον. 

τθν κλιρωςθ ανάδειξθσ των μελϊν τθσ επιτροπισ μετζχουν όλα τα μζλθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που είναι 

καταχωρθμζνα ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο (Μθ.Μ.Ε.Δ.) και ςυγκεντρϊνουν τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ. Η επιτροπι του 

άρκρου 5 τθσ υπ’.αρικμ ΔΝ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφαςθσ, θ οποία ορίςτθκε ςε ετιςια βάςθ για διεξαγωγι 

κλθρϊςεων ΜΗΜΕΔ, με τθν υπ’ αρικμ.  2/2019 Αποφ Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΩΗΓΦΩ0Ο-ΕΓΔ) είναι διμελισ και αποτελείται από τουσ 

παρακάτω υπαλλιλουσ : 

1. Κοκκινάκθ Καλλιόπθ, ΣΕ Σοπογράφων Μθχανικϊν 

2. Παπαδοκωςτάκθ - Λιναρδάκθ Ελπίδα, ΠΕ Πολιτικϊν Μθχανικϊν 

Ζργο τθσ παραπάνω επιτροπισ είναι θ θλεκτρονικι κλιρωςθ για τθν επιλογι των μελϊν τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ του 

ζργου και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρακτικοφ διενζργειασ τθσ κλιρωςθσ.  

Η θλεκτρονικι κλιρωςθ κα πραγματοποιθκεί ςτισ 10-12-2020 ημζρα Πζμπτη και ώρα 11:00 π.μ. μζςω τθσ ιςτοςελίδασ : 

www.mimed.ggde.gr  

Η παροφςα ανακοίνωςθ, ςφμφωνα με τθν ωσ άνω απόφαςθ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν, θα δημοςιευθεί 

ςτισ ιςτοςελίδεσ: 

α) του Διμου : www.heraklion.gr  

β) του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν : : www.ggde.gr    

 
 

Ο Διευθυντήσ 
Σεχνικών Ζργων και Μελετών 

 

 

Γιώργος Φοσρναράκης  

Αρτιτέκτων Μητανικός – Πολεοδόμος, MSc                                                

Π.Ε.Α’ Βαθμό 

 

Ακριβζσ αντίγραφο  
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