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ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.∆. για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ».
Σχετ.: η υπ’ αριθ. ∆ΣΝ/61034/ΦΝ 466/4-12-2017 (ΦΕΚ/Β΄/4841/29-12-2017) Απόφαση Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών

Σας γνωρίζουµε ότι η ∆ΕΥΑ Χερσονήσου, κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, όπως
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πραγµατοποιήσει δηµόσια ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του
ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών ∆ιαδικασιών (Μη.Μ.Ε.∆.) για την επιλογή µελών
επιτροπής διαγωνισµού έργου της παρ. 8, άρθρου 221, Ν. 4412/2016.
Συγκεκριµένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και
αναπληρωµατικών

µελών,

για

την

συγκρότηση

Επιτροπής

διαγωνισµού

του

έργου

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», προϋπολογισµού 1.350.000,00€ (µε αναθεώρηση).
Το έργο αφορά την αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης του οικισµού Καρτερού
του ∆ήµου Χερσονήσου, συνολικού µήκους περίπου 17.855 µέτρων. Το έργο περιλαµβάνει: α)
Τους αγωγούς ύδρευσης (πρωτεύοντες και δευτερεύοντες) σε όλη την έκταση του οικισµού, β) τον
αγωγό µεταφοράς νερού από την παροχή του δικτύου του ∆ιυλιστηρίου του Φράγµατος
Αποσελέµη, γ) τις συσκευές ελέγχου και ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου και τα αντίστοιχα
φρεάτια, δ) την αντικατάσταση και την αναδόµηση των παροχών ύδρευσης των καταναλωτών,
καθώς και ε) µια νέα δεξαµενή χωρητικότητας περίπου 180κ.µ. µε όλο τον εξοπλισµό της.
Η κλήρωση θα διενεργηθεί από την επιτροπή του άρθρου 5 της ανωτέρω σχετικής, η οποία ορίστηκε για
τις κληρώσεις που θα διεξαχθούν εντός του έτους 2021 μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ’ αριθ. 3/2021
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου και αποτελείται από τους παρακάτω

υπαλλήλους της:
Κοσµαδάκη Εµµανουήλ, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό και εγγεγραµµένο χρήστη του συστήµατος
Τόλιου Κατερίνα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ.
Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού
πρακτικού διενέργειας κλήρωσης.

Σας γνωστοποιούµε ότι η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη, 27/05/2021 και ώρα 13:00
µ.µ. µέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr), στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου που
βρίσκονται στον χώρο του Βιολογικού Καθαρισµού Μαλίων.
Η παρούσα ανακοίνωση θα δηµοσιευθεί επίσης στην ιστοσελίδα του φορέα, στη διεύθυνση
www.hersonisos.gr.

Με εκτίµηση,
Ο Προιστάµενος της Τ.Υ. της ∆.Ε.Υ.Α.Χ

Εµµ. Κοσµαδάκης,

