ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗς ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗς ΣΚΟΠΈΛΟΥ

Αρ. πρωτ.: 0058
Ημερομηνία: 13-01-2020

Προς:
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Υπηρεσία Υποστήριξης & Ηλεκτρονικών Συστη
μάτων
Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών
Πληροφορικής
Αναστάσεως 2 & I. Τσιγάντε
156 69 Παπάγος
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα 99^©·9Γ)
β-ΓτιαίΙ: 3ίΙβ-3υρροι1@γπΐθ.9ον.9Γ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής
για το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ. ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ.»

Η ΔΕΥΑ Σκοπέλου κατ' εφαρμογή:
1) Του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και,
2) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841 Β/29-122017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω
του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.),
για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) της
§8 εδάφ. αα, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑ
ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ. ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Ε.Ε.Λ.», προϋπολογισμού 2.245.000,00 € (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).
Το έργο θα βαρύνει την πίστωση 2.245.000,00 € του 19.00.03.003 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Σκο
πέλου, οικονομικού έτους 2020.
Το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει:
- την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικές μελέτες και έρευνες
- την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού
- την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.
- Τη θέση σε αποδοτική λειτουργία του έργου
- Τη 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο.
Επίσης στο αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκα
τάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια και αποδοτική λει
τουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.
Η ηλεκτρονική κλήρωση, για την ανάδειξη τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγω
νισμού του εν λόγω έργου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17-01-2020 και ώρα 11:00 πμ μέσω της
ιστοσελίδας: νννννν.ιπίιπβά^άβ.ρΐ', από την αρμόδια επιτροπή.
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
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θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: α) του Δήμου Σκοπέλου: ΙτΙΙρ://νννννν.3ΚορβΙθ3.9ον.9ΐ7 και β) του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών: νννννν.ρ^β.ςΓ.
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 αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017
(ΦΕΚ 4841/29-122017 τ. Β') Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
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