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ΘΕΜΑ: ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΚΡΟΣΖΖ 

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

ΔΡΓΟΤ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΜΟΤ 

ΑΜΑΡΗΟΤ ΑΠO ΣΗ ΠΛΖΜΜΤΡΔ ΣΟΤ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2019, ΤΠΟΔΡΓΟ (ΝΔΟ): 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΣΗ Σ.Κ. ΒΗΣΑΓΖ ΚΑΗ 

ΠΛΑΣΑΝΗΩΝ» 

 
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 ζηη 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 θιήξωζε αθνξά ηελ επηινγή ππαιιήιωλ ωο ηαθηηθώλ θαη 

αλαπιεξωκαηηθώλ κειώλ, γηα ηελ ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηαγωληζκνύ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ 

Γεκνηηθήο νδνπνηίαο Γήκνπ Ακαξίνπ από ηηο πιεκκύξεο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2019, Τπνέξγν (λέν): 

Απνθαηάζηαζε Γεκνηηθήο νδνπνηίαο ζηηο Σ.Κ. Βηζηαγήο θαη Πιαηαλίωλ». 

Πποϋπολογιζμόρ 400.000,00 Εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. 24%. 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηνλ ΚΑ 2019ΔΠ80200012 ηηρ ΑΕΠ802 ηηρ Πεπιθέπειαρ Κπήηηρ κε 

ην πνζό ηωλ 400.000,00 €. 

Φςζικό ανηικείμενο ηος έπγος είλαη Α) ε απνθαηάζηαζε δεκηάο ζε κία ζέζε ηεο Γεκνηηθήο νδνύ 

πνπ ζπλδέεη ηελ Δπαξρηαθή Οδό ππ΄ αξηζκό 22 κε ηνλ νηθηζκό Βηζηαγή από ην ζεκείν κε Υ.Θ. 0+000 

(«Δ.Ο. 22» κε ζπληεηαγκέλεο x= 559582.017 & y= 3901760.447) κέρξη ην ζεκείν κε Υ.Θ. 2+487 («Βηζηαγή 

1» κε ζπληεηαγκέλεο x= 561233.616 & y= 3900359.486) θαη Β) ε απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε δύν ζέζεηο ηεο 

Γεκνηηθήο νδνύ πνπ ζπλδέεη ηνπο νηθηζκνύο Βηζηαγή θαη Πιαηάληα από ην ζεκείν («Βηζηαγή 2» κε 

ζπληεηαγκέλεο x= 561585.499 & y= 3900260.957) κέρξη ην ζεκείν («Πιαηάληα» κε ζπληεηαγκέλεο x= 

563648.902 & y= 3898326.337). 

Σο έπγο πεπιλαμβάνει ηιρ έξηρ κύπιερ επγαζίερ: 

 απνμήιωζε πθηζηάκελωλ αζθαιηνηάπεηωλ θαη ζηξώζεωλ νδνζηξωζίαο 

 γεληθέο εθζθαθέο, εθζθαθέο ζεκειίωλ ηερληθώλ έξγωλ θαη απνκάθξπλζε πξνϊόληωλ 

 θαηαζθεπή ζηξώζεωλ από άκκν θαη ζθύξα 

 θαηαζθεπέο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 

 θαηαζθεπή ηνηρίωλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαη ιίζνπο ιαηνκείωλ 

 θαηαζθεπή ηερληθώλ απνξξνήο όκβξηωλ πδάηωλ 
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 πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζξαπζηώλ επίιεθηωλ πιηθώλ δαλεηνζαιάκωλ θαηεγνξίαο Δ2 έωο Δ3 

 επαλαθαηαζθεπή ζηξώζεωλ νδνζηξωζίαο 

 ηνπνζέηεζε κνλόπιεπξωλ ραιύβδηλωλ ζηεζαίωλ αζθαιείαο 

 

Ζ αλωηέξω ειεθηξνληθή θιήξωζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Παπαζκεςή 26 Φεβποςαπίος 2021 θαη 

ώξα 10:00 π.μ. κέζω 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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