
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Άνδρος, 19 Αυγούστου 2020 
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ     Αριθμ. Πρωτ. : 8357 
ΔΗΜΟΣ  ΑΝΔΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Ταχ. Δ/νση:  Χώρα  Άνδρος 
Ταχ. Κώδικας:  84500 
Πληροφορίες: Ειρήνη Παρλιάρου 
Τηλ.: 22823-60224 
Fax.: 22820-23766 
E-Mail.: ty@andros.gr                                             ΠΡΟΣ: 1). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

       (email: site-support@yme.gov.gr) 
 2). ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 
       (email: dimos@andros.gr) 

 

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης,  για την 

επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ»  

Σχετ.:  
α)Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών περί 
«Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016». 
β) Οι διατάξεις της παρ. 10, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016 
 
Σύμφωνα με την υποχρέωση που προκύπτει από τα ανωτέρω α) και β) σχετικά, σας γνωρίζουμε ότι ο 

Δήμος Άνδρου θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική κλήρωση στις 21-08-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

10:00 π.μ. (Α/Α 6988), για την επιλογή τεσσάρων τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ», με 

προϋπολογισμό 3.100.000,00 ΕΥΡΩ, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και ως κριτήριο ανάθεσης 

χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε  :   
 
Δαπάνη Εργασιών: 1.544.637,00 € για έργα κατηγορίας OΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
Δαπάνη Εργασιών: 225.273,04 € για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου  (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%): 318.583,81€ 
Απρόβλεπτα  (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 313.274,08€, που 
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση 62.832,08€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
Απολογιστική δαπάνη για την διαχείριση των ακατάλληλων αποβλήτων στην ΑΕΚΚ, ποσό 30.000,00€, 
πλέον όφελος εργολάβου 18% ποσού 5.400,00€. 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24%:   600.000,00€ 
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Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω α) σχετική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, πρέπει να δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: 
α) του Δήμου Άνδρου στην διεύθυνση www.andros.gr και 
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην διεύθυνση  www.ggde.gr 
 
Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε την παρούσα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα σας και μας αποστείλετε το 
σχετικό αποδεικτικό. 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Κωνσταντίνος Γκλάρας 
Πολιτικός Μηχανικός  
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