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ΘΕΛΑ: ∆ηµοζιοποίηζη ζηοιτείων ύμβαζης πριν από ηη ζσγκρόηηζη γνωμοδοηικού 

οργάνοσ ηοσ άρθροσ 221 ηοσ Μ.4412/16  για ηη Λελέηη «Λελέηες Ωρίμανζης 

Πράζινων ημείων και ΙΑΕΔΘΠ»-Ανακοίνωζη διενέργειας κλήρωζης μελών 

επιηροπής διαγωνιζμού μέζω ΛΗΛΕΔ 

 

Παξαθαινχκε φπσο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 

πξνβείηε ζηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ζαο ηεο αθφινπζεο αλαθνίλσζεο:  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ: 

∆εκνζίεπζε πξφζεζεο δεκνπξάηεζεο ηεο κειέηεο  

«Μειέηεο Ωξίκαλζεο Πξάζηλσλ εκείσλ θαη ΚΑΔΓΙΠ» 

Ο ΔΓΑΚ πξνηίζεηαη λα πξνθεξχμεη αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο «Μειέηεο 

Ωξίκαλζεο Πξάζηλσλ εκείσλ θαη ΚΑΔΓΙΠ», πξνυπνινγηζκνχ 75.622,46€, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, κε δεηνχκελα πηπρία κειεηψλ ηάμεσλ Α θαη άλσ, ζηηο 

θαηεγνξίεο κειεηψλ 03, 06, 08, 10,13, 27, 21 θαη Β ηάμεο θαη άλσ ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 09. 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε «πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά» 

βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο.  

Η ππφ αλάζεζε κειέηε αθνξά ζηελ σξίκαλζε ησλ έξγσλ δχν Πξάζηλσλ εκείσλ- ΚΑΔΓΙΠ, έλα 

ζην Γήκν Μηλψα Πεδηάδαο θαη έλα ζην Γήκν Αξραλψλ- Αζηεξνπζίσλ. 

Η κειέηε ζα ρξεκαηνδνηεζεί θαηά έλα κέξνο (πνζνχ 60.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) απφ 

ην ΠΓΔ ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 70462/1-4-2020 απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Κξήηεο 

(ΑΓΑ: 62827ΛΚ- 56) θαη θαηά ην ππφινηπν απφ ηδία ζπκκεηνρή ηνπ ΔΓΑΚ. 

Δπίζεο, αλαθνηλψλνπκε ηε δηελέξγεηα δεκφζηαο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

κεηξψνπ κειψλ επηηξνπψλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ (ΜΗ.Μ.Δ.Γ) γηα ηελ 
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επηινγή κειψλ επηηξνπήο Ηιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 8ε θαη 9 ηνπ 

άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16. 

πγθεθξηκέλα, ε ειεθηξνληθή θιήξσζε αθνξά ζηελ επηινγή ηερληθψλ ππαιιήισλ σο ηαθηηθψλ θαη 

αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ, γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Ηιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ ηεο 

κειέηεο ηνπ ζέκαηνο . ηελ θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο, κεηέρνπλ φια 

ηα κέιε πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν (ΜΗ.Μ.Δ.Γ.) θαη ζπγθεληξψλνπλ ηηο 

λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. 

Η επηηξνπή ηεο παξ. 5.4. ηεο ππ̕ αξηζ. ΓΝ/61034/ΦΝ/466 (ΦΔΚΒ’ 4841/29-12-2017) απφθαζεο, 

ε νπνία νξίζηεθε γηα ηε δηεμαγσγή θιεξψζεσλ ΜΗ.Μ.Δ.Γ, κε ηελ ππ̕ αξηζ . 4/2021 Απφθαζε ΔΔ 

ηνπ ΔΓΑΚ (ΑΓΑ: 6ΓΩΡΟΡ2Ω-3ΔΟ) είλαη δηκειήο θαη απνηειείηαη απφ ηνπο παξαθάησ 

ππαιιήινπο: 

1. ηπιηαλίδεο Νηθφιανο, ΠΔ3 Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Γ/ληεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Μνλάδσλ 

Δπεμεξγαζίαο Γηάζεζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ 

2. Μπνξκπνπδάθε Καιιηφπε, ΠΔ7 Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Μεραληθήο 

Γηαινγήο θαη Γηαινγήο ζηελ Πεγή  

Έξγν ηεο παξαπάλσ επηηξνπήο είλαη ε ειεθηξνληθή θιήξσζε θαη ε εμαγσγή ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο 

κε ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο , γηα ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ηεο αλάζεζεο κειέηεο ηνπ 

ζέκαηνο. 

Η θιήξσζε ζα γίλεη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΜΗΜΔΓ (mimed.ggde.gr) σο θάησζη: 

 

ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «Λελέηες Ωρίμανζης Πράζινων ημείων και ΙΑΕΔΘΠ» 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΥΩΡΙ ΦΠΑ: 

 

75.622,46€ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ 

ΚΛΗΡΩΗ: 

 

Παξαζθεπή 12/2/2021 

ΩΡΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ 

ΚΛΗΡΩΗ: 

 

10:00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΚΛΗΡΩΗ:  

ΔΝΙΑΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΡΗΣΗ 

Αξρ. Μαθαξίνπ 22 & θνπιάδσλ 

 

 

Ο Πρόεδρος ηοσ ΕΔΑΙ 

 

 

Ιαλογεράκης Ζαταρίας 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
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