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Θέμα: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διεθνούς 

διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «
ΣΚΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 

 
 
     Ο Δήμος Σκύρου  προτίθεται να προκηρ
έργου με τίτλο: ««ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ
Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 
 για έργα στις  κατηγορίες: ''ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ'' και ''ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ''  
 
Το έργο με τίτλο «Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» 

«2019ΕΠ05610003» της Σ.Α. ΕΠ0561 του Π.Δ.Ε. μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο, με ποσοστά συγχρηματοδότησης της 

δαπάνης του, 50% από εθνικούς και 50% από ενωσιακούς πόρους του Ταμείου ΕΤ

Περιφερειακής Ανάπτυξης) της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

 Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Σκύρου 

Αντικείμενο του υπό Δημοπράτηση Έργου αποτελεί η κατασκευή διωρόφου κτιρίου με υπόγειο , για την 

εγκατάσταση του Λυκείου Σκύρου . Το προτεινόμενο έργο θα κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο του 

Δήμου Σκύρου επιφανείας 1404,60μ2 και θα ικανοποιεί τους μαθητές της περιοχής και κατά επέκταση 

τους μαθητές της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σκύρου

 
    

                                                                   

                                                                                      

                                                                                                                             

                                                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                         Σκύρος  15
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ                                                            Αρ. πρωτ 

Σ.Σκαλτσάρη 
Δ/νση: Σκύρος 34 007                    ΠΡΟΣ    
                                                                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
                                                                   ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
                                                                  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
                                                                   ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
                                                                  Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών και
                                                                   Υπηρεσιών Πληροφορικής 
                                                                   Αναστάσεως 2 & Τσιγαντέ  
                                                                  Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα

Θέμα: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διεθνούς 
διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ

», προϋπολογισμού  1.104.838,71  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  

προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία για την 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ  ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 

''ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ'' και ''ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ''   

«Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου»  χρηματοδοτείται από 

«2019ΕΠ05610003» της Σ.Α. ΕΠ0561 του Π.Δ.Ε. μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ 

2020», στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο, με ποσοστά συγχρηματοδότησης της 

δαπάνης του, 50% από εθνικούς και 50% από ενωσιακούς πόρους του Ταμείου ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης) της Ευρωπαϊκής Ένωσης».   

ο Δήμος Σκύρου  και Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Σκύρου

Αντικείμενο του υπό Δημοπράτηση Έργου αποτελεί η κατασκευή διωρόφου κτιρίου με υπόγειο , για την 

εγκατάσταση του Λυκείου Σκύρου . Το προτεινόμενο έργο θα κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο του 

μου Σκύρου επιφανείας 1404,60μ2 και θα ικανοποιεί τους μαθητές της περιοχής και κατά επέκταση 

μαθητές της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σκύρου  

 Η Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας 

                                 Σκαλτσάρη Σπυριδούλα 

                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                     

15/09/2020     
Αρ. πρωτ :5185 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών και 

Αθήνα 

Θέμα: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διεθνούς 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ  ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Φ.Π.Α.  24% ), 

ό µε ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του 
», προϋπολογισμού  1.104.838,71  

χρηματοδοτείται από  τον ευάριθμο 

«2019ΕΠ05610003» της Σ.Α. ΕΠ0561 του Π.Δ.Ε. μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ 

2020», στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο, με ποσοστά συγχρηματοδότησης της 

ΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

είναι ο Δήμος Σκύρου.  

Αντικείμενο του υπό Δημοπράτηση Έργου αποτελεί η κατασκευή διωρόφου κτιρίου με υπόγειο , για την 

εγκατάσταση του Λυκείου Σκύρου . Το προτεινόμενο έργο θα κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο του 

μου Σκύρου επιφανείας 1404,60μ2 και θα ικανοποιεί τους μαθητές της περιοχής και κατά επέκταση 
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