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ΘΔΜΑ: ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΚΡΟΣΗΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔΩ ΜΗ.Μ.Δ.Γ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ «ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΡΟΒΑΗ Δ ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΔ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΜΑΡΙΟΤ» 

 
Η Σετνική Τπηρεζία ηοσ Γήμοσ Αμαρίοσ καη’ εθαρμογή: 

1) Της παρ. 8α ηοσ άρθροσ 221 ηοσ Ν. 4412/2016 όπως ηροποποιήθηκε από ηο άρθρο 108 ηοσ 

Ν.4782/2021 (δεδομένοσ όηι οι σπάλληλοι ηης αναθέηοσζας αρτής εγγεγραμμένοι ζηο μηηρώο 

ηης παρ. 8ζ ηοσ άρθροσ 108 ηοσ Ν.4782/2021 δεν επαρκούν) 

2) Της παρ. 10 ηοσ άρθροσ 221 ηοσ Ν. 4412/2016, 

3) Της Απόθαζης Υπ. Υποδομών και Μεηαθορών, ΓΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΔΚ 

4841/29-12-2017 η. Β΄) 

Θα προβεί ζηη διαδικαζία δημόζιας ηλεκηρονικής κλήρφζης, μέζφ ηοσ ηλεκηρονικού 

μηηρώοσ Μελών επιηροπών διαδικαζιών ζύναυης δημοζίφν ζσμβάζεφν (Μη.Μ.Δ.Γ.) πνπ 

ηεξείηαη ζηελ Ιζηνζειίδα mimed.ggde.gr, για ηην επιλογή μελών επιηροπής (ηακηικών και 

αναπληρφμαηικών), διαγφνιζμού έργοσ, ηης παρ. 8α ηοσ άρθροσ 221 ηοσ Ν. 4412/2016. 

πγθεθξηκέλα, ε ειεθηξνληθή θιήξωζε αθνξά ηελ επηινγή ππαιιήιωλ ωο ηαθηηθώλ θαη 

αλαπιεξωκαηηθώλ κειώλ, γηα ηελ ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηαγωληζκνύ ηνπ έξγνπ «Βεληίφζη 

πρόζβαζης ζε γεφργική γη και κηηνοηροθικές εκμεηαλλεύζεις ηοσ Γήμοσ Αμαρίοσ». 

Ο προϋπολογιζμός δημοπράηηζης ηοσ έργοσ είλαη 2.532.716,39 Δσρώ, ν νπνίνο αλαιύεηαη 

ζε: α) 1.505.168,18 Δπξώ Γαπάλεο εξγαζηώλ, β) 270.930,27 Δπξώ Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο 

εξγνιάβνπ, γ) 266.414,77 Δπξώ Απξόβιεπηα (πνζνζηνύ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηώλ θαη ηνπ 

θνλδπιίνπ Γ.Δ.+Ο.Δ.), πνπ αλαιώλνληαη ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 156 παξ. 3.(α) ηνπ λ. 

4412/2016, δ) 490.203,17 Δπξώ Φ.Π.Α. 24%. ηε κειέηε δελ πξνβιέπεηαη πνζό αλαζεώξεζεο. 

Σν έξγν έρεη εληαρζεί, κε ηελ κε α.π. 22061/26.07.2021 Απόθαζε ηνπ Αλαπιεξωηή 

Τπνπξγνύ Δζωηεξηθώλ, ζηνλ Άμνλα «Πνηόηεηα δωήο θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηωλ πόιεωλ, ηεο 

ππαίζξνπ θαη ηωλ νηθηζκώλ», ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Ανηώνης Σρίηζης» ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζωηεξηθώλ. 

Η τρημαηοδόηηζη ηοσ έργοσ πραγμαηοποιείηαι μέζφ επενδσηικού δανείοσ πνπ 

ρνξεγείηαη από ηο Σαμείο Παρακαηαθηκών και Γανείφν, ζπλνκνινγείηαη κε δαλεηαθή ζύκβαζε 

κεηαμύ ηνπ Κύξηνπ ηνπ Έξγνπ θαη ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείωλ θαη απνπιεξώλεηαη 

από πόξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίωλ Δπελδύζεωλ (ΠΓΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζωηεξηθώλ. 

Σν προηεινόμενο έργο, αθορά ζηε βειηίωζε βαηόηεηαο δέθα (10) πθηζηάκελωλ αγξνηηθώλ 

νδώλ ζε Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ, κέζω εξγαζηώλ αζθαιηόζηξωζεο, θνηηόζηξωζεο 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, κόξθωζεο θαη θαηαζθεπήο επελδεδπκέλεο ηάθξνπ ζπιινγήο νκβξίωλ, 

θαζώο θαη θαηαζθεπήο ηερληθώλ έξγωλ γηα ηελ απνξξνή απηώλ. 
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Η αλωηέξω ειεθηξνληθή θιήξωζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάρηη 21 επηεμβρίοσ 2022 

θαη ώξα 10:00 π.μ. κέζω ηεο ηζηνζειίδαο mimed.ggde.gr. 

 

Η παρούζα όπως αναρηηθεί ζηο διαδικησακό ηόπο ηοσ Γήμοσ. 

 

 

Η ΑΝ/ΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ Σ.Τ.  

ΓΗΜΟΤ ΑΜΑΡΙΟΤ 

 

 

ΠΔΡΝΙΔΝΣΑΚΗ ΔΛΔΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ M.Sc. 
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