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ΔΗ Μ Ο Σ ΧΑΛ Κ Η Δ Ο ΝΟ Σ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ–ΜΕΛΕΤΩΝ–ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΡΟΣ:
1. Ιστοσελίδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση

: Εθν. Αντίστασης 36

Ταχ. Κώδικας

: 571 00 Κουφάλια

Πληροφορίες

:Μ. Μηνάογλου

Τηλέφωνο

: 2391330163

Fax

: 2391330134

E-Mail

(www.ggde.gr)

2. Ιστοσελίδα Δήμου Χαλκηδόνος :
http://dimos-chalkidonos.gr)

:m.minaoglou@n3.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ, για το έργο: «Κατασκευή
Έργων Συλλογής και Μεταφοράς Λυμμάτων Δ.Κ. Αδένδρου», συνολικού προϋπολογισμού 8.585.708,16 €, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α .)
Σας ενημερώνουμε οτι:
Ο Δήμος Χαλκηδόνος πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016), για την ανάθεση κατασκευής
του έργου με τίτλο:
«Κατασκευή Έργων Συλλογής και Μεταφοράς Λυμμάτων Δ.Κ. Αδένδρου», συνολικού
προϋπολογισμού 8.585.708,16 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (Αρ. Μελέτης: 143/2020 ).
Αναθέτων φορέας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δ.Κ. ΑΔΕΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (κωδικός NUTS: EL522)
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου: Το δημοπρατούμενο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και τη θέση σε
λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Αδένδρου με σύστημα αναρρόφησης (vacuum), το αντίστοιχο
αντλιοστάσιο αναρρόφησης και τον καταθλιπτικό αγωγό προς την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.
Χρηματοδότηση του Έργου: Η σύμβαση θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής σε ποσοστό 85%, από το Π.Δ.Ε σε
ποσοστό 15%, και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5003925 στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή
της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)18» κωδικός εναρίθμου στο ΠΔΕ 2016ΣΕ27510058. 42
Κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και
Μεταφορών, η αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με την υπ. αρ. 232/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Χαλκηδόνος (ΑΔΑ:
Ω7ΙΝΩΗ2-ΒΝΚ), θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού
(τακτικών και αναπληρωματικών) του έργου του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 εδάφιο β, του άρθ. 221 του
Ν.4412/2016.
Η ως άνω κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08.01.2021 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλκηδόνος (ταχ. διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 36, Τ.Κ. 57100, Κουφάλια Ν. Θεσσαλονίκης),
μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται
στην ιστοσελίδα https://mimed.ggde.gr.
Στην κλήρωση ανάδειξης μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
(Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 10 του Ν.4412/2016 πριν από την κλήρωση που προβλέπεται βάσει της παραγράφου 8
του εν λόγω άρθρου, προηγείται η δημοσιοποίηση των στοιχείων της σύμβασης στην ιστοσελίδα του κυρίου του έργου και
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Δεδομένου οτι η ιστοσελίδα του κυρίου του έργου (ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος) είναι υπό κατασκευή, η ανάρτηση θα
πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα ανάθεσης ( https://dimoschalkidonos.gr/) καθώς και στην ιστοσελίδα του
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος

Αναγνωστόπουλος Σταύρος

