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ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Κατασκευή τεχνικών και βελτίωση βατότητας 

στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δήμου Αμαρίου» 

 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαρίου κατ’ εφαρμογή : 

1) Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 , 

2) Της παρ. 10 εδ. α΄ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, 

3) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-

2017 τ. Β΄) 

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού 

μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται 

στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και 

αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 διαγωνισμού έργου. 

 

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τεχνικών 

και βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δήμου Αμαρίου» 

 

Προϋπολογισμός 12.000,00 Ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.) 

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «Περιφέρειας Κρήτης-

Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Αμαρίου» και πιο συγκεκριμένα i) από πιστώσεις 

του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ποσού 10.000,00 € και ii) από πιστώσεις 

του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου ποσού 2.000,00 €. 

 

Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι: Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι στη Κοινότητα Μέρωνα 

η κατασκευή ογκόλιθων για την αντιστήριξη αγροτικής οδού και στη Κοινότητα της Πατσού ώρες 

λειτουργίας μηχανήματος φορτωτή τύπoυ D3. 

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται εργασίες, 

 Στη Κοινότητα Μέρωνα 

Σε μήκος 35 μέτρα 

- Χωματουργικές γενικών εκσκαφών, σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, με σκοπό τη μείωση της 

κλίσης του υφιστάμενου πρανούς και τη διαμόρφωση του εδάφους για τη  τοποθέτηση των 

ογκόλιθων συνολικού όγκου 512 κ.μ. 

- Αντιστήριξης πρανούς, διάστασης 2 μέτρα πλάτος και 3 μέτρα ύψος, συνολικού όγκου 210 

κυβικών μέτρων, με τη κατασκευή λιθορριπής με ογκόλιθους μάζας από 500 έως 1000 κιλά 

 Στη Κοινότητα Πατσού 
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- Ώρες λειτουργίας μηχανήματος φορτωτή τύπου D3 για πάσης φύσεως εργασίες και σε 

οποιοδήποτε είδους έδαφος. 

 

Η ανωτέρω ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 

10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr . 

 

Η παρούσα όπως αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου. 

 

 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 

 

 

ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

  ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc. 
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