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                       Λεωφ. Δημοκρατίας 306 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 
 
Ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3074/02 (Φ.Ε.Κ. Α 296/4-12-02 ) 
«Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών – Εκλεκτών 
Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» 
καθώς και διατάξεις του N.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Ν.3669/2008 
«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν σήμερα, και των εκτελεστικών του Π.Δ.609/85 (ΦΕΚ-223 Α') «Κατασκευή δημοσίων 
έργων» και Π.Δ.171/87(ΦΕΚ-84 Α') «Αποφαινόμενα έργα και ειδικές ρυθμίσεις περί έργων Ο.Τ.Α. » 
, καθώς και της παρ.1 του αρ.35 του Ν.4053/12 και της παρ.13 του αρ.19 του Ν.4071/12 , θα γίνει 
απευθείας ανάθεση του έργου « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 11ο ΚΑΙ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ »  από την Οικονομική  Επιτροπή και 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να προσκομίσουν το αντίγραφο του πτυχίου τους και τις 
οικονομικές τους προσφορές ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξ/πολης που θα 
συνεδριάσει στις 22-8-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν σε 
σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει εξωτερικά τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και 
τη φράση ‘’ Προσφορά για το έργο : Δημιουργία δύο Αιθουσών στο 11ο και 12ο Δημοτικό Σχολείο ‘’  

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1  και άνω για έργα 
οικοδομικά ì ε τους περιορισμούς που ισχύουν καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα 
Νομαρχιακά  μητρώα που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου. 

Γίνονται δεκτές μειοδοτικές προσφορές σε ακέραιες μονάδες επί τις εκατό. Η εξέταση των 
προσφορών και επιλογή αναδόχου θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή με ανοιχτή διαδικασία σε 
δημόσια συνεδρίαση.  
 Ο προϋπολογισμός των εργασιών που θα ανατεθεί είναι 11.993,31 € με τον Φ.Π.Α. 23% 
και  υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012 προερχόμενη 
από ΕΚΤΑΚΤΑ με Κ.Α. 30.7311.001 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον Δήμο στα τηλέφωνα 25510 64220 αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Ιντζές Κων/νος. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την 
παρ.1, άρθρο 35 του Ν.3669/2008, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του 
έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 488,00 € . Η προθεσμία 
για την  εκτέλεση  του  έργου  είναι  ένας  (1)  μήνας. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα 
διέπεται από τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των ανάλογων Νόμων περί εκτέλεσης 
Δημοσίων,  Δημοτικών Έργων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.   

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: Β4ΓΗΩΨΟ-Π39
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