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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 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΚΛΗΜΑΤΟΣ»
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/29-12-2017),
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. α, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΚΛΗΜΑΤΟΣ», προϋπολογισμού 1.215.000,00 € (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).
Το έργο θα βαρύνει την πίστωση 1.215.000,00 € του κωδικού 19.00.04.001 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ
Σκοπέλου, οικονομικού έτους 2020.
Το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει:
- την εκ νέου κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Ν. Κλήματος με νέους αγωγούς
από ΡΕ100/12,53ΐιπ, διαμέτρων 075, 090, 0110, 0125 και 0160.
- Κατασκευή φρεατίων δικλείδων, αερεξαγωγών και διατάξεων εκκένωσης.
- Αντικατάσταση των αγωγών τροφοδοσίας της δεξαμενής ύδατος του οικισμού από τις 4 υφιστάμενες γεω
τρήσεις με νέους αγωγούς από ΡΕ100 / ΡΝ16.
- Αντικατάσταση όλων των ιδιωτικών παροχών με νέες.
Η ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγω
νισμού του εν λόγω έργου, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20-01-2020 και ώρα 12:00 πμ μέσω της ιστοσελίδας νννν\ν.ιπίιπθά.99άβ.9ΐ", από την αρμόδια επιτροπή.
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: α) του Δήμου Σκοπέλου ΙτΙΙρ:/Λ/\Λ/ννν.δΚορθΙοδ.9ον.9ΐ7 και β) του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών νννννν.99άβ.9Γ.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 άρθρο 221 §10 και το άρθρο 5 §5.2.(2) της με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841 Β/29122017) Α π ρ φ ο σ ^ ϊ ο υ Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
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