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ΘΕΜΑ: ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΚΡΟΣΗΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔΩ ΜΗ.Μ.Δ.Γ. ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΔΠΔΚΣΑΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΎΓΡΔΤΗ ΟΙΚΙΜΩΝ 

ΚΟΤΡΟΤΣΔ ΚΑΙ ΦΟΤΡΦΟΤΡΑ Γ.Δ. ΚΟΤΡΗΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΑΜΑΡΙΟΤ» 

 
Η Σετνική Τπηρεζία ηοσ Δήμοσ Αμαρίοσ καη’ εθαρμογή: 

1) Τες παρ. 8α ηοσ άρζροσ 221 ηοσ Ν. 4412/2016 όπως ηροποποηήζεθε από ηο άρζρο 108 ηοσ 

Ν.4782/2021 (δεδοκέλοσ όηη οη σπάιιειοη ηες αλαζέηοσζας αρτής εγγεγρακκέλοη ζηο κεηρώο ηες παρ. 

8δ ηοσ άρζροσ 108 ηοσ Ν.4782/2021 δελ επαρθούλ) 

2) Τες παρ. 10 εδ. α΄ ηοσ άρζροσ 221 ηοσ Ν. 4412/2016, 

3) Τες Απόθαζες Υπ. Υποδοκώλ θαη Μεηαθορώλ, ΓΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΔΚ 4841/29-12-

2017 η. Β΄) 

Θα προβεί ζηη διαδικαζία δημόζιας ηλεκηρονικής κλήρφζης, μέζφ ηοσ ηλεκηρονικού μηηρώοσ 

Μελών επιηροπών διαδικαζιών ζύναυης δημοζίφν ζσμβάζεφν (Μη.Μ.Ε.Δ.) πνπ ηεξείηαη ζηελ 

Ιζηνζειίδα www.mimed.ggde.gr, για ηην επιλογή μελών επιηροπής (ηακηικών και αναπληρφμαηικών) 

ηης παρ. 8α ηοσ άρθροσ 221 ηοσ Ν. 4412/2016 διαγφνιζμού έργοσ. 

 

πγθεθξηκέλα ε ειεθηξνληθή θιήξωζε αθνξά ηελ επηινγή ππαιιήιωλ ωο ηαθηηθώλ θαη 

αλαπιεξωκαηηθώλ κειώλ, γηα ηελ ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηαγωληζκνύ ηνπ έξγνπ «Ανηικαηάζηαζη και 

επέκηαζη δικηύφν ύδρεσζης οικιζμών Κοσρούηες και Φοσρθοσράς Δ.Ε. Κοσρηηών Δήμοσ Αμαρίοσ». 

Ο προϋπολογιζμός δημοπράηηζης ηοσ έργοσ είναι 640.000,00 €, ν νπνίνο αλαιύεηαη ζε: α) 

471.238,15 Δπξώ Γαπάλεο εξγαζηώλ, β) 84.822,87 Δπξώ Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ, γ) 83.409,15 

Δπξώ Απξόβιεπηα. 

ην αλωηέξω πνζό πξνβιέπεηαη αλαζεώξεζε ζηηο ηηκέο πνζνύ 529,83 € ζύκθωλα κε ην άξζξν 153 

ηνπ λ. 4412/2016. 

Ο προϋποιογηζκός ηοσ έργοσ είλαη τωρίς Φ.Π.Α. θαη ο αλάδοτος δελ ζα επηβάιιεη Φ.Π.Α. επί ηωλ 

ηηκοιογίωλ ηοσ, ως απόρροηα ηωλ προϋποζέζεωλ ποσ ζσληρέτοσλ γηα ηελ αληηζηροθή ηες σποτρέωζες ηοσ 

άρζροσ 39α ηοσ λ. 2859/2000 (ΦΔΚ 248ηΑ΄), όπως ασηό ηροποποηήζεθε κε ηελ παρ. 10 ηοσ άρζροσ Ι ηοσ 

λ.4281/2014 (ΦΔΚ 160η.Α΄). 

Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από Δπξωπαϊθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ζην 

πιαίζην ηνπ  Ε.Π. «Κρήηη 2014-2020» ηης Περιθέρειας Κρήηης (Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο: Βηώζηκε 

Αλάπηπμε κε αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αληηκεηώπηζε ηωλ επηπηώζεωλ ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο ζηελ Κξήηε) Αξηζκόο ΑΔΠ 0021, αξηζκόο ελάξηζκνπ έξγνπ 2020ΔΠ00210016. 

Σν έξγν αθνξά ηελ θαηαζθεπή λέωλ εζωηεξηθώλ δηθηύωλ ύδξεπζεο ηωλ νηθηζκώλ Κνπξνύηεο θαη 

Φνπξθνπξάο (από ηηο δεμακελέο ύδξεπζεο έωο θαη ηα εζωηεξηθά δίθηπα), πξνο αληηθαηάζηαζε ηωλ παιηώλ – 

πθηζηάκελωλ δηθηύωλ ύδξεπζεο ηωλ νηθηζκώλ θαη θαηά ηόπνπο επέθηαζε απηώλ. 
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Δηδηθόηεξα ην έξγν αθνξά: 

--  Σν ζύλνιν ηνπ εζωηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο ηωλ νηθηζκώλ Κνπξνύηεο θαη Φνπξθνπξάο, πξνο 

αληηθαηάζηαζε ηωλ πθηζηάκελωλ παιηώλ δηθηύωλ ύδξεπζεο θαη επέθηαζε απηώλ. Πξνβιέπεηαη 

θαηαζιηπηηθόο αγωγόο από HDPE 10 atm, D110, πλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ 248 κ., θαηαζιηπηηθόο 

αγωγόο από HDPE 10 atm, D90, πλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ 109 κ., θαηαζιηπηηθόο αγωγόο από HDPE 

10 atm, D75, πλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ 616 κ., θαηαζιηπηηθόο αγωγόο από HDPE 10 atm, D63, 

πλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ 6016 κ., θαηαζιηπηηθόο αγωγόο από HDPE 10 atm, D50, πλνιηθνύ 

κήθνπο πεξίπνπ 905 κ., θαηαζιηπηηθόο αγωγόο από HDPE 10 atm, D32, πλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ 

1287 κ., θαηαζιηπηηθόο αγωγόο από HDPE 16atm, D63, πλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ 452 κ. θαη 

θαηαζιηπηηθόο αγωγόο από HDPE 16atm, D32, πλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ 178 κ. 

--  Ο αγωγόο ζύλδεζεο ηεο δεμακελήο ύδξεπζεο Κνπξνπηώλ κε ηελ δεμακελή ηεο παιηάο γεώηξεζεο 

όπνπ πξνβιέπεηαη θαηαζιηπηηθόο αγωγόο από HDPE 10 atm, D125, πλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ 582 

κ.), 

--  Σα θξεάηηα εμόδνπ ηωλ δεμακελώλ Α θαη Β, θαη ην θξεάηην εηζόδνπ ηεο δεμακελήο Β(ζρ. 1 

Οξηδνληηνγξαθίαο Κνπξνπηώλ) 

--  Γηάηαμε αγωγνύ BYPASS ζηελ δεμακελή ύδξεπζεο(Β) Σν ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ θαη ηειεκεηξίαο 

ηεο παιηάο γεώηξεζεο πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ παιηνύ κε ιεηηνπξγηθνύ θαζώο θαη ηεο ηειεκεηξίαο 

ζηελ δεμακελή ύδξεπζεο(Β) πξνο πιήξε απηνκαηνπνίεζε ή/θαη έιεγρν εμ’ απνζηάζεωο ηεο 

δηαδηθαζίαο ύδξεπζεο ηνπ νηθηζκνύ. 

--  Πηεδνζξαπζηηθό θξεάηην ζε θαηάιιειε ζέζε εληόο ηνπ νηθηζκνύ ηνπ 

Φνπξθνπξά(ζρ.1ΟξηδνληηνγξαθίαΦνπξθνπξά) 

--  Σν ζύλνιν ηωλ ηδηωηηθώλ ζπλδέζεωλ ύδξεπζεο, θαζώο θαη ηωλ θξεαηίωλ δηθιείδωλ, εθθέλωζεο θαη 

αεξνεμαγωγώλ. 

 

Η αλωηέξω ειεθηξνληθή θιήξωζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παραζκεσή 07 Μαΐοσ 2021 θαη ώξα 

10:00 π.μ. κέζω ηεο ηζηνζειίδαο www.mimed.ggde.gr. 

 

Η παρούζα όπως αλαρηεζεί ζηο δηαδηθησαθό ηόπο ηοσ Γήκοσ. 

 

 

Η ΑΝ/ΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Σ.Τ. ΔΗΜΟΤ ΑΜΑΡΙΟΤ 

 

 

ΠΕΡΝΙΕΝΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ M.Sc. 
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