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ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο: ¨Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής 
Διαλογής και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος – Λειτουργία Μονάδας», προϋπολογισμού 
46.221.391,46€ (συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης και προ ΦΠΑ) 
Σχετ.:   a) η υπ΄αριθ. ΔΣΝ/61034/ΦΝ 466/4-12-2017 (ΦΕΚ/Β΄/4841/29-12-2017) Απόφαση Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών, β) παρ. 10, άρθρου 108, Ν. 4782/2021 (A’ 36). Τροποποίηση του ν. 4412/ 2016 
και άλλες διατάξεις» 
     
     Σας γνωρίζουμε ότι ο Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, κατ’ εφαρμογή της 
ανωτέρω σχετικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία 
δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου μελών Επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ..Ε.Δ.) για την επιλογή μέλους επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 
8, άρθρου 221, Ν. 4412/2016, σε αντικατάσταση μέλους που αποχώρησε, λόγω συνταξιοδότησης. 
    Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλου ως τακτικού μέλους, για τη 
συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος προϋπολογισμού 46.221.391,46€ 
(συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης και προ ΦΠΑ). 
     Το έργο αφορά το σύνολο των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, τεχνικής διαχείρισης, 
δοκιμαστικής λειτουργίας της μονάδας μηχανικής διαλογής σύμμεικτων αστικών αποβλήτων 
(Α.Σ.Α.) και κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος. Τη σύνταξη του συνόλου των 
απαραίτητων μελετών, την έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που 
προβλέπονται. Τη λειτουργία και τη συντήρηση της μονάδας μηχανικής διαλογής σύμμεικτων 
αστικών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) και κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος, και του Χ.Υ.Τ.Α./-
Υ., για τρία (3) έτη, με δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής προαίρεσης, για επιπλέον τρία (3) έτη. 
     Η κλήρωση θα διενεργηθεί από την επιτροπή του άρθρου 5  της ανωτέρω σχετικής, η οποία 
ορίστηκε για τις κληρώσεις που θα διεξαχθούν εντός του έτους 2022 μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ., με την 
υπ’ αριθ. 4/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους του:  
Παπαδάκη Γεώργιο, ΠΕ Χημικό Μηχανικό και εγγεγραμμένο χρήστη του συστήματος 
Κατσούλη Μαρία, ΠΕ Διοικητικών και εγγεγραμμένη χρήστρια του συστήματος. 
Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού 
διενέργειας κλήρωσης. 
        Σας γνωστοποιούμε ότι η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 22/11/2022 και ώρα 10:00 
π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr), στα γραφεία του Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.  
Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του φορέα, στη διεύθυνση: www.fodsabp.gr 
 
       Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
        Σέγκος Ιωάννης, 
                                                                                              Δήμαρχος Χερσονήσου 
 

  Προς: 
       
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ:  
www.fodsabp.gr  
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