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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 ΣΟ 

ΣΜΖΜΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΗΜΟ ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΔΩ ΣΖΝ ΔΠ. ΟΓΟ 13 (ΦΟΤΡΦΟΤΡΑ) 

ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗ ΠΛΖΜΜΤΡΔ ΣΟΤ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2019» 

 
Η Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ Ακαξίνπ θαη’ εθαξκνγή: 

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 πξνβεί ζηε δηαδηθαζία δεκόζηαο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ κεηξώνπ 

Μειώλ επηηξνπώλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Με.Μ.Ε.Δ.) πος ηηπείηαι ζηην 

Ηζηοζελίδα www.mimed.ggde.gr, γηα ηελ επηινγή κειώλ επηηξνπήο (ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ) 

ηεο παξ. 8α ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016 δηαγσληζκνύ έξγνπ. 

 

ςγκεκπιμένα η ηλεκηπονική κλήπυζη αθοπά ηην επιλογή ςπαλλήλυν υρ ηακηικών και 

αναπληπυμαηικών μελών, για ηην ζςγκπόηηζη Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού ηος έπγος: «Απνθαηάζηαζε 

δεκηώλ Δεκνηηθήο Οδνπνηίαο Δήκνπ Ακαξίνπ ζην ηκήκα από ηνλ νηθηζκό Πιαηάληα έσο ηελ Επ. Οδό 

13 (Φνπξθνπξά) πνπ πξνθιήζεθαλ από ηηο πιεκκύξεο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2019». 

Πξνϋπνινγηζκόο 725.806,45 Επξώ ρσξίο Φ.Π.Α. 

Σο έπγο σπημαηοδοηείηαι από ηο Τπνπξγείν Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ (ζε βάπορ ηος 

πποϋπολογιζμού ηος ενάπιθμος έπγος 2014Δ57100004 ηηρ ΑΔ 571 ηος Π.Γ.Δ.) με ηο ποζό ηυν 

900.000,00 €. 

Φπζηθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είναι η αποκαηάζηαζη και η βεληίυζη βαηόηηηαρ ηηρ Γημοηικήρ 

οδού πος ζςνδέει ηον οικιζμό Πλαηάνια με ηην Δ.Ο. 13 (Φοςπθοςπάρ) ηος Γήμος Αμαπίος από ηο ζημείο 

(«Δ.Ο. 13» με ζςνηεηαγμένερ X=564637.949 & Y=3896982.903) μέσπι ηο ζημείο («Πλαηάνια» με 

ζςνηεηαγμένερ X=563800.919 & Y=3898235.828). 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηηο έμεο θύξηεο εξγαζίεο: 

 Γενικέρ εκζκαθέρ και άπζη ηυν καηαπηώζευν ηος εδάθοςρ πος έσει ςποσυπήζει. 

 Γιάνοιξη θεμελίυν για ηα ηεσνικά πος θα δημιοςπγηθούν και ηυν ηοισίυν για ανηιζηήπιξη ηυν 

ππανών. 

 Καθαπιζμόρ ςθιζηαμένυν ηεσνικών και ζςνηήπηζη αςηών και καηαζκεςή νέυν ηεσνικών αποπποήρ 

όμβπιυν ςδάηυν. 

 Γιάνοιξη ηάθπος ζε όλο ηο μήκορ ηηρ οδού, καηαζκεςή ηπιγυνικήρ ηάθπος και επένδςζή ηηρ με 

οπλιζμένο ζκςπόδεμα 

 Καηαζκεςή ηοισίυν ανηιζηήπιξηρ από οπλιζμένο ζκςπόδεμα 

 Τποβαζη μεηαβληηού πάσοςρ και βάζη, αζθαληική πποεπάλειτη 

 Αζθαληική ζςγκολληηική επάλειτη ζε όλο ηο μήκορ ηος δπόμος μεηαξύ ηος παλιού οδοζηπώμαηορ 

και ηηρ νέαρ ζηπώζηρ κςκλοθοπίαρ με κοινή άζθαληο 
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 Αζθαληική ιζοπεδυηική ζηπώζη μεηαβληηού πάσοςρ και αζθαληική ζηπώζη κςκλοθοπίαρ 

ζςμπςκνυμένος πάσοςρ 0,05 μ. με σπήζη κοινήρ αζθάληος ζε όλο μήκορ ηος δπόμος 

 Υαλύβδινο ζηηθαίο αζθαλείαρ για ηην πποζηαζία ηυν οσημάηυν 

 Πληποθοπιακέρ – πςθμιζηικέρ πινακίδερ και πινακίδερ επικινδςνόηηηαρ ζηα ανηίζηοισα ζημεία 

 Γιαγπάμμιζη ηος οδοζηπώμαηορ με ανακλαζηική βαθή 

 

Ζ ανυηέπυ ηλεκηπονική κλήπυζη θα ππαγμαηοποιηθεί ηη Παξαζθεπή  02 Οθησβξίνπ 2020 και ώπα 

10:00 π.κ. μέζυ ηηρ ιζηοζελίδαρ : www.mimed.ggde.gr. 

 

Η παρούζα όπως αναρηηθεί ζηο διαδικησακό ηόπο ηοσ Γήμοσ. 

 

 

Η ΑΝ/ΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Σ.Τ. ΔΗΜΟΤ ΑΜΑΡΙΟΤ 
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