
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιατρά, 22-02-2021 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                              Αρ. Πρωτ.: 2097 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Προς: 

Ταχ. Δ/νση:       Ι. Μεταξά & Βασ. Παύλου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Ταχ. 
Κώδικας:  

243 00  Φιλιατρά ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Πληροφορίες:   Στ.  Κουρτέση  

Τηλέφωνο:       27610 35013 (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.ggde.gr) 

E-mail:              st.kourtesi@1533.syzefxis.gov.gr  E-mail: site-support@yme.gov.gr  

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν την Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής 

για το έργο " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ)" 

 

Ο Δήμος Τριφυλίας κατ’ εφαρμογή 

1. του άρθρου 221 παρ. 10 του Ν. 4412/2016, 

2. της με αρ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β’/29-12-2017) Απόφασης του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 

θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής 

Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και 

αναπληρωματικών) της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, του έργου " ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ)" (Αρ. 

Μελέτης: 1/2021) προϋπολογισμού 1.430.395,26 € (με Φ.Π.Α. 24%). 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5037513, η οποία χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», σύμφωνα με την Α.Π.: 4311/1473/Α3/28.08.2019 

απόφαση ένταξης και την Α.Π.: 6621 / Β1 / 1601/03.12.2020 τροποποίηση αυτής. Το έργο θα 

βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 64.7326.002 του δημοτικού προϋπολογισμού με το ποσό των 

1.430.395,26 € για το έτος 2021. Το έργο αφορά:  

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων και οι παρεμβάσεις 

αναβάθμισης του δημόσιου χώρου της περιοχής της κεντρικής αγοράς της Δ.Κ. Κυπαρισσίας του 

http://www.ggde.gr/
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Δήμου Τριφυλίας. Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει ένα δίκτυο των πλέον εμπορικών οδών 

της πόλης. 

Οι οδοί 25ης Μαρτίου, Χριστιανουπόλεως, Ν. Καλαντζάκου και Πονηροπούλου, εντός της 

περιοχής παρέμβασης, θα αναδιαμορφωθούν πλήρως: θα δημιουργηθεί δίκτυο οδών ήπιας 

κυκλοφορίας πλάτους 4,00 μέτρων. Τόσο οι οδοί όσο και τα πεζοδρόμια θα επιστρωθούν με 

ψυχρούς κυβόλιθους. Στις συμβολές με τις υπόλοιπες οδούς θα κατασκευαστούν ζώνες 

προσαρμογής από κτυπητό σκυρόδεμα ενισχυμένο πλάτους 1,00 μέτρου. 

Στα διαπλατυσμένα πεζοδρόμια θα κατασκευαστούν ράμπες πρόσβασης και λωρίδες όδευσης 

ΑμεΑ και εσοχές στάθμευσης για τις ανάγκες των ΑμεΑ και της τροφοδοσίας των καταστημάτων. 

Όλες οι παρεμβάσεις θα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές των οδηγιών «Σχεδιάζοντας για 

όλους» του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Στη συμβολή των οδών Ν. Καλαντζάκου και 25ης Μαρτίου θα δημιουργηθεί χώρος πλατείας 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Θα συμπεριλαμβάνει διαμόρφωση με χλοοτάπητα και στο 

κέντρο  του προτείνεται να φυτευτεί ένα λεμονοκυπάρισσο καθώς και χώρους διέλευσης 

περιμετρικά με ειδικό φωτισμό. 

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 

π.μ. μέσω της ιστοσελίδας mimed.ggde.gr.  

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες: 

1) του Δήμου Τριφυλίας: www.dimostrifylias.gr 

2) του Υπουργείου Υποδομών: www.ggde.gr  

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 και το άρθρο 5 παρ. 5.2.2. της με αρ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 

466/04-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

 

 

 
ΗΗ  ααννααππλλ..  ΠΠρροοϊϊσσττααμμέέννηη  

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας  
 

 

  

 Χαραλαμπία Δημοπούλου  

 Πολιτικός Μηχανικός 
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