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ΠΡΟ: 

ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

Α) για ανάπηηζη ζηην ιζηοζελίδα ggde.gr 

B) για ανάπηηζη ζηην ιζηοζελίδα ηος Γήμος 

 

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  
 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΛΗΡΩΗ ΜΗΜΔΓ και ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 
ΤΜΒΑΗ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών 

Επιτροπής για το έργο: «Δνίζτσζη κηιρίοσ πρώην παιδαγωγικής Ακαδημίας» 

 

Ζ Γιεωθςνζη Ρεσνικϊν Έπγυν και Κελεηϊν ηος Γήμος Ζπακλείος , καη’ εθαπμογή :  

1) Ρηρ παπ. 8α ηος άπθπος 221 ηος Λ. 4412/2016 ,  

2) Ρηρ παπ. 10εδ. α΄ άπθπος 221 ηος Λ. 4412/2016 ,  

3) Ρηρ Απψθαζηρ π. ποδομϊν και Κεηαθοπϊν , ΓΛΠ/61034/ΦΛ466/04-12-2017 (ΦΔΘ 4841/29-
12-2017 η. Β΄) 

θα πποβεί ζηην διαδικαζία δημψζιαρ ηλεκηπονικήρ κλήπυζηρ, μέζυ ηος ηλεκηπονικοω μηηπϊος 

Κελϊν επιηποπϊν διαδικαζιϊν ζωνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν (Κη.Κ.Δ.Γ.) πος ηηπείηαι ζηην 

Ηζηοζελίδα www.mimed.ggde.gr, για ηην επιλογή μελϊν επιηποπήρ (ηακηικϊν και 

αναπληπυμαηικϊν) ηηρ παπ. 8α ηος άπθπος 221 ηος Λ.4412/2016 διαγυνιζμοω έπγος. 

Πςγκεκπιμένα η ηλεκηπονική κλήπυζη αθοπά ηην επιλογή ςπαλλήλυν υρ ηακηικϊν και 

αναπληπυμαηικϊν μελϊν, για ηην ζςγκπψηηζη Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμοω ηος έπγος: «Δνίζτσζη 

κηιρίοσ πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας», πποχπολογιζμοω 2.180.000,00 Δσρώ συπίρ Φ.Ξ.Α.  

 

Ρο έπγο σπημαηοδοηείηαι απψ Ίδιοςρ Ξψποςρ με ΚA 15-7331.083 και ποζψ σπημαηοδψηηζηρ με 

Φ.Ξ.Α. 2.710.000,00  €. 

 
Ρο έπγο αθοπά ζηην ενίζσςζη ηος ζςγκποηήμαηορ ηηρ ππυην Ξαιδαγυγικήρ Ακαδημίαρ και ζηην 

ππομήθεια πποκαηαζκεςαζμένυν αιθοςζϊν για ηη μεηαζηέγαζή ηοςρ. 

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


        

 
Πηην κλήπυζη ανάδειξηρ ηυν μελϊν ηηρ επιηποπήρ μεηέσοςν ψλα ηα μέλη ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ 

πος είναι καηασυπημένα ζηο Ζλεκηπονικψ Κηηπϊο (Κη.Κ.Δ.Γ.) και ζςγκενηπϊνοςν ηιρ νψμιμερ 

πποχποθέζειρ. Ζ επιηποπή ηος άπθπος 5 ηηρ ςπ’.απιθμ ΓΛΠ/61034/ΦΛ466/04-12-2017 απψθαζηρ, 

η οποία οπίζηηκε ζε εηήζια βάζη για διεξαγυγή κληπϊζευν ΚΖΚΔΓ, με ηην ςπ’ απιθμ.  26/2021 

Αποθ Ν.Δ. (ΑΓΑ: ΩΘΞ0Ω0Ν-ΛΚΩ) είναι διμελήρ και αποηελείηαι απψ ηοςρ παπακάηυ ςπαλλήλοςρ : 

 

1. Θοκκινάκη Θαλλιψπη, ΡΔ Ροπογπάθυν Κησανικϊν 

2. Ξαπαδοκυζηάκη - Ιιναπδάκη Δλπίδα, ΞΔ Ξολιηικϊν Κησανικϊν 

 

Έπγο ηηρ παπαπάνυ επιηποπήρ είναι η ηλεκηπονική κλήπυζη για ηην επιλογή ηυν μελϊν ηηρ 

επιηποπήρ διαγυνιζμοω ηος έπγος και η ζωνηαξη ηος ζσεηικοω ππακηικοω διενέπγειαρ ηηρ κλήπυζηρ.  

Ζ ηλεκηπονική κλήπυζη θα ππαγμαηοποιηθεί ζηις 03/02/2021, ημέρα Σεηάρηη  και ώρα 10.00 

π.μ. μέζυ ηηρ ιζηοζελίδαρ : www.mimed.ggde.gr  . 

Ζ παποωζα ανακοίνυζη, ζωμθυνα με ηην υρ άνυ απψθαζη ηος ποςπγείος ποδομϊν και 

Κεηαθοπϊν, θα δημοζιεσθεί ζηις ιζηοζελίδες: 

α) ηος Γήμος : www.heraklion.gr  

β) ηος ποςπγείος ποδομϊν και Κεηαθοπϊν  : www.ggde.gr    

 

 

 

 

Ν Ξποφζηάμενορ 

ηηρ Γ/νζηρ Ρεσνικϊν Έπγυν και Κελεηϊν 

 

 

 

Γιϊπγορ Φοςπναπάκηρ 

Απσιηέκηυν Κησανικψρ-Ξολεοδψμορ, ΚSc 

ΞΔ με Α’ βαθμψ 

       

 

 

Ακπιβέρ ανηίγπαθο  

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