
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

 
Θραψανό, 19/10/2020 
Αρ. πρωτ.: 15693 
 
 

Ταχ. Δ/νση: Θραψανό, TK 700 06 
Πληροφορίες: Ζαχαρένια Δαγκωνάκη 
Τηλέφωνο: 28913 40406 
Fax: 28913 40417 
email: dagonaki@minoapediadas.gr 

 
 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 
 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 
(ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ανακοινώνει την πραγματοποίηση 
δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
(Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. 
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη των Αναθετουσών Αρχών που είναι 
καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί, μέσω της ιστοσελίδας του Μη.Μ.Ε.Δ. από τους ακόλουθους υπαλλήλους της 
Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας:  

1. Δαγκωνάκη Ζαχαρένια, ΠΕ μηχανικός Χωροταξίας & Περ. Ανάπτυξης 
2. Λιοντάκη Σοφία, ΤΕ μηχανικός έργων υποδομής. 

Οι οποίοι ορίστηκαν ως τελικοί χρήστες για τη διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών 
διαγωνισμού για την ανάθεση διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8η του άρθρου 221 του Ν. 4421/2016. 
 
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, 
για την συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού των κάτωθι αναφερόμενων έργων. 
1.  «Ανάπλαση οικισμών Δήμου Μινώα Πεδιάδας» (αρ. μελέτης 37/2018), προϋπολογισμού 567.187,74€. 

Η ηλεκτρονική κλήρωση για το ανωτέρω έργο θα πραγματοποιηθεί την 19/10/2020 και ώρα 11:00, μέσω της 
ιστοσελίδας του Μη.Μ.Ε.Δ.(www.mimed.ggde.gr). 

2.  «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας» (αρ. μελέτης 
10/2018), προϋπολογισμού 1.346.902,69€ (χωρίς ΦΠΑ). 
Η ηλεκτρονική κλήρωση για το ανωτέρω έργο θα πραγματοποιηθεί την 19/10/2020 και ώρα 12:00, μέσω της 
ιστοσελίδας του Μη.Μ.Ε.Δ.(www.mimed.ggde.gr). 

 
Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (www.minoapediadas.gr) 
καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr).  
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Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη 
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