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ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ 
ΜΗ.Μ.Ε.Δ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): 
"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ 
ΠΛΑΤΑΝΟΥ" 

 
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαρίου κατ’ εφαρμογή : 
1) Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 , 
2) Της παρ. 10 εδ. α΄ του 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: “Ανάδειξη 
Συντήρηση-Βελτίωση-Προστασία Μνημείων Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος Υποέργο (νέο): "Εργασίες 
συντήρησης Ι.Ν. Ευαγγελισμός της Θεοτόκου της Ενορίας Πλατάνου" 
 
Προϋπολογισμός 50.000,00 Ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.) 
 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Κ.Α. 2017ΕΠ50200004 της ΣΑΕΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης  με το 

ποσό των 50.000,00 €. 

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:  

Α) Εργασίες καθαιρέσεων: i) καθαίρεση των υφιστάμενων επικεραμώσεων επιφάνειας 160,00 τ.μ. ii) 
καθαίρεση τμηματική επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά των κτισμάτων επιφάνειας 500,00 τ.μ.  

Β) Εργασίες υγρομόνωσης: i) τοποθέτηση φράγματος υδρατμών στα δώματα των κτισμάτων επιφάνειας 
περίπου 285,00 τ.μ. ii) επιστρώσεις με ασφαλτόπανο επιφάνειας 285,00 τ.μ. περίπου, iii) πλήρωση των 
οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών μεταξύ των κτισμάτων με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό 
συνολικού μήκους 61,00 μ. iv) επικάλυψη των κατακόρυφων αρμών διαστολής με γαλβανισμένη 
λαμαρίνα μήκους 20,00 μ. v) επικάλυψη των οριζόντιων αρμών διαστολής με γαλβανισμένη λαμαρίνα 
μήκους 41,00 μ. 

Γ) Εργασίες αποκατάστασης των κτισμάτων: i) επανακατασκευή επιχρισμάτων των καθαιρεμένων 
τμημάτων εσωτερικά και εξωτερικά των κτισμάτων, επιφάνειας 500,00 τ.μ. περίπου, ii) προετοιμασία 



των προαναφερθέντων επιφανειών για τον χρωματισμό τους επιφάνειας 500,00 τ.μ. περίπου, iii) 
χρωματισμός των εσωτερικών επιφανειών επιφάνειας 300,00 τ.μ. iv) χρωματισμός των εξωτερικών 
επιφανειών επιφάνειας 200,00 τ.μ. περίπου, v) επικεράμωση των πλακών των κτισμάτων με κεραμίδια 
βυζαντινού τύπου κολυμπητά επιφάνειας 285,00 τ.μ. 

Δ) Εργασίες απορροής ομβρίων: i) τοποθέτηση οριζόντιων σωλήνων για την συλλογή των ομβρίων 
υδάτων από τις κεραμοσκεπές, ii) τοποθέτηση κατακόρυφων σωλήνων που θα οδηγούν τα όμβρια ύδατα 
στον περιβάλλοντα χώρο των κτισμάτων. 

Η ανωτέρω ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.  
μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr . 
 

Η παρούσα όπως αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου. 

 

 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 
 
 

ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
  ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc. 
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