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Hράκλειο,  28/7/2020 
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ΠΡΟΣ: 
ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα ggde.gr) 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου) 
 

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 
 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής 
Μελών Επιτροπής για το έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΆΝΩ ΑΣΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου , κατ’ εφαρμογή :  

1) Της παρ. 8α 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. 8α 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 του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΆΝΩ ΑΣΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».  

Προϋπολογισμού 310.483,87 €  Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.  

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 

προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 

082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ 2017ΣΕ08210000 και τίτλο πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ 

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


ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΆΝΩ ΑΣΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με το ποσό των 350.000,00 

€ με Φ.Π.Α. 

 

Το φυσικό  αντικείμενο της  μελέτης ανάπλασης αποσκοπεί στην προστασία και ανάδειξη του οικισμού 

των Άνω Ασιτών με δύο επί μέρους στόχους: 

1. Διευθέτηση της κυκλοφορία των αυτοκινήτων και των πεζών : 

• Εντός του συνεκτικού τμήματος του οικισμού όπου διέρχεται η επαρχιακή οδός οριοθετείται 

δρόμος πλάτους 6.50μ. και πλακοστρώνεται με φυσικούς κυβόλιθους ενώ δημιουργείται λωρίδα 

κυκλοφορίας για τους πεζούς με την χρήση διαφορετικού υλικού  και χρώματος δεξιά και αριστερά της 

οδού.  

• Προβλέπεται η φύτευση νέων δέντρων, όπου επαρκεί το πλάτος της οδού με πλήρη αδρευτικό 

δίκτυο και 

• Προτείνεται ηλεκτρολογική εγκατάσταση με φωτιστικά  LED άμεσου φωτισμού, σε ιστό 

υπέργειου ύψους 3 m για το φωτισμό της οδού. 

2. Διαμόρφωση αναπλάσεων πλατειών – πλατωμάτων 

• Διαμόρφωση πλατείας ανάδειξη Ηρώου του οικισμού επιφάνειας μόλις 150,00τ.μ. που βρίσκεται 

επί της επαρχιακής οδού εντός του συνεκτικού τμήματος του οικισμού με πέτρινα παγκάκια φωτισμό 

και νέα φύτευση 

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.  2/2019 Αποφ 

Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΩΗΓΦΩ0Ο-ΕΓΔ) 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 29-07-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 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    

 

            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                           Ο Προϊστάμενος 
       Ο Υπεύθυνος του Τμήματος                                      της Δνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών 
        Έργων Υπαιθρίων Χώρων 
 
 
           Σπυριδάκης Ιωάννης                                                             Νίκος Μιχελάκης 
       Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                                             Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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