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ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ
και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη
Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής
Μελών Επιτροπής για το έργο:
«Στερέωση,
αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης διατηρητέου
κτηρίου πρώην Διοικητηρίου Μεταλλείων σε
πολιτιστικό κέντρο» στο “Μέγα Λιβάδι” Σερίφου.

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Δ/νση Ανάπτυξης Συντήρησης
& Λειτουργίας Εφαρμογών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε,
101 91 Παπάγου, Αθήνα
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής
και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα
www.ggde.gr)
e-mail: site-support@yme.gov.gr
2. Δήμος Σερίφου
Χώρα Σερίφου 840 05 Σέριφος
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα
www.serifos.gr)
e-mail: info@serifos.gr
ΚΟΙΝ.:1. Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης,
Μουσείων και Τεχνικών Έργων
Γ’ Σεπτεμβρίου 42 και Πολυτεχνείου
104 33 – Αθήνα
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων &
ΕΣΠΑ
Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων
Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων
Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα

Η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ, κατ’
εφαρμογή:
Α) Της παρ. 8β του αρ. 221 του Ν. 4412/2016
Β) Της παρ. 10 του αρ. 221 του Ν. 4412/2016
Γ) Της Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ
4841/Β/29.12.2017)
Θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών
επιτροπών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα
www.mimed.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8β του
αρ. 221 του Ν. 4412/2016 διαγωνισμού έργου.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και
αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου:

«Στερέωση, αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης διατηρητέου κτηρίου πρώην Διοικητηρίου Μεταλλείων
σε πολιτιστικό κέντρο» στο “Μέγα Λιβάδι” Σερίφου, συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου,
πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων, διακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ και έξι λεπτών (1.532.258,06€)
(πλέον ΦΠΑ. 24%).
Το έργο έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020
και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί Πόροι), ΣΑΕ 367 του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Το έργο αφορά σε στερέωση – αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης του διατηρητέου κτηρίου πρώην
Διοικητηρίου Μεταλλείων σε πολιτιστικό κέντρο, στο Μεγάλο Λιβάδι Σερίφου.
Πρόκειται για ένα επιβλητικό διώροφο κτήριο μακρόστενο ορθογωνικής κάτοψης με εμφανή τα
στοιχεία της αρχιτεκτονικής των νεοκλασικών επαύλεων του τέλους του 19ου αιώνα. Έχει συνολικό
εμβαδόν 582,00 τ.μ. Το νεοκλασικό αυτό κτήριο του Μεγάλου Λειβαδιού έχει χαρακτηρισθεί ως "έργο
τέχνης" «Υπουργική Απόφαση, ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2384/46173/2-9-83.ΦΕΚ.654/Β/16-11-83».
Η κατάσταση που παρουσιάζει το Διοικητήριο είναι μέτρια. Οι τοιχοποιίες μακροσκοπικά εμφανίζουν
καλή κατάσταση, ενώ τα επιχρίσματα των όψεων έχουν αποσαθρωθεί σε πολλά σημεία και τα ξύλινα
πατώματα στη βόρεια πλευρά έχουν καταρρεύσει όπως και η στέγη.
Σύμφωνα με το κτηριολογικό πρόγραμμα οι απαιτούμενοι χώροι είναι:
Ισόγειο
-

Γραφείο- αρχείο
Ανελκυστήρας για ΑΜΕΑ
Τουαλέτες (2) ανδρών (2) γυναικών (1) αναπήρων
Εκθεσιακοί χώροι

Α Όροφος
-

Συνεδριακοί – Εκθεσιακοί χώροι
Αναψυκτήριο
Χώρος ύπνου υψηλής προσωπικότητας

-

Ανελκυστήρας ατόμων με ειδικές ανάγκες

Για την στερέωση – αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης του πρώην Διοικητηρίου Μεταλλείων,
προβλέπονται οι εξής εργασίες αποκατάστασης:
-

Καθαίρεση υπάρχουσας στέγης και ψευδοροφής με διατήρηση κατά τον δυνατόν των κεραμιδιών
που υπάρχουν.

-

Απομάκρυνση όλων των επιχρισμάτων των φερουσών τοιχοποιιών και από τις δύο όψεις

-

Αρμολογήματα και εφαρμογή ενεμάτων για την αποκατάσταση των λιθοδομών

-

Αποκατάσταση ξύλινου πατώματος που εδράζεται σε ξύλινες φέρουσες δοκούς επί της φερόμενης
λιθοδομής

-

Κατασκευή νέων ενισχυμένων επιχρισμάτων στην φέρουσα λιθοδομή

-

Ανακατασκευή της στέγης στην ίδια μορφή με την υπάρχουσα καθώς και όλων των διακοσμητικών
κλπ στοιχείων του κτιρίου

-

Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου

-

Τοποθέτηση ανελκυστήρα με μεταλλικό φέροντα οργανισμό

-

Επισκευή τοξοτών υπέρθυρων και αποκατάσταση των μεταλλικών πρεκιών και κουφωμάτων.

Στην κλήρωση ανάδειξης μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι
καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις.
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Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 Απόφασης, η οποία
ορίστηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΜΤΕ / ΔΠΑΝΣΜ / 250676 / 29170 / 2164 / 28.05.2020
Απόφαση της ΔΠΑΝΣΜ, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1) Κάντζα Χαρίκλεια, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, με αναπληρώτρια την Καραλή Παρασκευή, ΤΕ
Πολιτικών Δομικών Έργων.
2) Κοσμά Χριστίνα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με αναπληρώτρια την Δεσύλλα Αλεξάνδρα, ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων.
Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής
διαγωνισμού του έργου.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 01.10.2020 και ώρα 10:30 π.μ. μέσω της
ιστοσελίδας : www.mimed.gr
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες :
Α) του Υπουργείου Πολιτισμού: www.culture.gr
B) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr
Γ) του Δήμου Σερίφου: www.serifos.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ:
1. Τμήμα Έργων, ΔΠΑΝΣΜ
2. Α. Μαγκουρίλου, ΔΠΑΝΣΜ

Ο Αναπληρωτής Ελλείποντος Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΝΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α’ β

3. Φ.Δ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Γκούρλιας Γιώργος
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