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Ηράκλειο, 08-12-2020 
 
Αρ. Πρωτ. : 118325 
 
ΠΡΟΣ: 
ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Α) για ανάρτηση στην ιστοσελίδα ggde.gr 
B) για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ -  ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για τη μελέτη: «Μελέτη βελτίωσης 
προσβασιμότητας στην εκτός των τειχών περιοχή» 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου , κατ’ εφαρμογή :  
1) Της παρ. 9α 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. 9α 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 της 
μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας στην εκτός των τειχών περιοχή», προϋπολογισμού 
361.232,70 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.  
 
Η μελέτη χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους με ΚA 30-7413.034 και ποσό χρηματοδότησης με Φ.Π.Α. 
447.928,54  €. 
 
Η μελέτη αφορά στον ανασχεδιασμό έντεκα (11) υφιστάμενων αστικών οδών με βασικό κριτήριο την βελτίωση 
της προσβασιμότητας τους και με κριτήρια βιώσιμης κινητικότητας. Οι οδοί θα αναβαθμιστούν με την 
κατασκευή νέων πεζοδρομίων, σύγχρονων προδιαγραφών, τα οποία θα επιτρέψουν σε πεζούς, εμποδιζόμενα 
άτομα (π.χ. ηλικιωμένοι) και άτομα με αναπηρία, να κινούνται ελεύθερα στον αστικό ιστό της πόλης του 
Ηρακλείου.   
 

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


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.  21/2020 Αποφ Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΨΜΑ3Ω0Ο-ΘΜ7) 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 11/12/2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.15 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    
 
 
 
 

Ο Προϊστάμενος 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών 

 
 
 

Γιώργος Φουρναράκης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός-Πολεοδόμος, ΜSc 

ΠΕ με Α’ βαθμό 
 
      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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