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ΘΕΜΑ: ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΩΖ ΓΗΑ ΣΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔΩ ΜΖ.Μ.Δ.Γ. ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΜΟΤ ΑΜΑΡΗΟΤ 

ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗ ΠΛΖΜΜΤΡΔ ΣΟΤ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2019» 

 
Η Σεσνική Τπηπεζία ηος Δήμος Αμαπίος καη’ εθαπμογή : 

1) Της παρ. 8α ηοσ άρθροσ 221 ηοσ Ν. 4412/2016 , 

2) Της παρ. 10 εδ. α΄ 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 πποβεί ζηην διαδικαζία δημόζιαρ ηλεκηπονικήρ κλήπυζηρ, μέζυ ηος ηλεκηπονικού 

μηηπώος Μελών επιηποπών διαδικαζιών ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν (Μη.Μ.Ε.Δ.) πνπ ηεξείηαη 

ζηελ Ηζηνζειίδα www.mimed.ggde.gr, για ηην επιλογή μελών επιηποπήρ (ηακηικών και 

αναπληπυμαηικών) ηηρ παπ. 8α ηος άπθπος 221 ηος Ν. 4412/2016 διαγυνιζμού έπγος. 

 

πγθεθξηκέλα ε ειεθηξνληθή θιήξσζε αθνξά ηελ επηινγή ππαιιήισλ σο ηαθηηθώλ θαη 

αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ, γηα ηελ ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ 

Γεκνηηθήο Οδνπνηίαο Γήκνπ Ακαξίνπ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηηο πιεκκύξεο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2019». 

 

Πποϋπολογιζμόρ 887.096,77 Εςπώ συπίρ Φ.Π.Α. 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην Τποδομών και Μεηαθοπών (ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

ελάξηζκνπ έξγνπ 2014Δ57100004 ηεο ΑΔ 571 ηνπ Π.Γ.Δ.) κε ην πνζό ησλ 1.100.000,00 €. 

 

Φςζικό ανηικείμενο ηος έπγος είναι : 

- ε απνθαηάζηαζε θαη ε βειηίσζε βαηόηεηαο ηεο Γεκνηηθήο νδνύ πνπ ζπλδέεη ηνλ νηθηζκό Αγ. 

Παξαζθεπή κε ηελ Δ.Ο. 13 ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ από ην ζεκείν («Δ.Ο. 13» κε ζπληεηαγκέλεο 

X=565333.51 & Y=3887233.13) κέρξη ην ζεκείν («Αγ. Παξαζθεπή» κε ζπληεηαγκέλεο X=565072.10 

&  Y=3890177.65) 

- ε απνθαηάζηαζε θαη ε βειηίσζε βαηόηεηαο ηεο Γεκνηηθήο νδνύ πνπ ζπλδέεη ηνλ νηθηζκό Μεζνλήζηα 

κε ηελ Δ.Ο. 18 ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ από ην ζεκείν («ΔΟ18» κε ζπληεηαγκέλεο X=555601.54 & 

Y=3897296.29) κέρξη ην ζεκείν («Μεζνλήζηα» κε ζπληεηαγκέλεο X=554848.13 & Y=3897558.94) 

- ε απνθαηάζηαζε θαη ε βειηίσζε βαηόηεηαο ηεο θύξηα Γεκνηηθήο νδνύ εληόο ηνπ νηθηζκνύ Λνρξηά 

από ην ζεκείν κε ζπληεηαγκέλεο (X=571115.01 Y=3890267.63) κέρξη ην ζεκείν κε ζπληεηαγκέλεο 

(X=571276.16  Y=3890071.94) 

- ε απνθαηάζηαζε θαη ε βειηίσζε βαηόηεηαο ηεο θύξηα Γεκνηηθήο νδνύ εληόο ηνπ νηθηζκνύ Πιάηαλνο 

από ην ζεκείν κε ζπληεηαγκέλεο (X=569215.77 Y=3889790.4348) κέρξη ην ζεκείν κε ζπληεηαγκέλεο 

(X=569942.12  Y=3889572.30). 
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Σο έπγο πεπιλαμβάνει ηιρ έξηρ κύπιερ επγαζίερ: 

--  Καζαξηζκόο  πθηζηακέλσλ ηερληθώλ θαη ζπληήξεζε απηώλ. 

--  Καζαξηζκόο θαη κόξθσζε πθηζηάκελεο ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο θαη επέλδπζή ηεο κε νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα 

--  Αληηζηήξημε πξαλώλ κε κεησπηθά ζπξκαηνθηβώηηα 

--  Καηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 

--  Καηαζθεπή ππνβάζεσλ θαη βάζεσλ νδνζηξσζίαο, αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε θαη ζπγθνιιεηηθή 

επάιεηςε 

--  Καηαζθεπή αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ θπθινθνξίαο 

 

Ζ αλσηέξσ ειεθηξνληθή θιήξσζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Παπαζκεςή  04 επηεμβπίος 2020 θαη 

ώξα 10:00 π.μ. κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο : www.mimed.ggde.gr . 

 

Η παρούζα όπως αναρηηθεί ζηο διαδικησακό ηόπο ηοσ Γήμοσ. 

 

 

Η ΑΝ/ΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Σ.Τ. ΔΗΜΟΤ ΑΜΑΡΙΟΤ 

 

 

ΠΕΡΝΙΕΝΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ M.Sc. 
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