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Καρλόβασι19/11/2021 
Αρ. Πρωτ.:  15430 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

της πράξης: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ» 

 

 
1. Ο ΔικαιούχοςΔήμος Δυτικής Σάμου διακηρύττει ότι την 14του μηνός Δεκεμβρίου του 

έτους 2021ημέρα Τρίτηκαι ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών)., θα 
διεξαχθεί δημοπρασία  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. ΕΣΗΔΗΣ .Το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχοομαλότητας 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  αρ. 95  παρ. 2(α)  του Ν.4412/2016 και του Ν 
4782/21 με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

          Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

 
Και από τις ακόλουθες κατηγορίες πτυχίων : 
ΕΡΓΑ κατηγορίας 1ηςΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή 2 Α2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ : 404.532.96 € (με Γ.Ε.& Ο.Ε. , 
απρόβλεπτα). 
Κατηγορίας Η/Μ : Α1 : 40.399.23 € (με Γ.Ε.& Ο.Ε. , απρόβλεπτα). 
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Το αντικείμενο της μελέτης είναι η αποτίμηση, η ενίσχυση και ο ανασχεδιασμός του 

σχολικού κτιρίου του Γυμνάσιου Μαραθοκάμπου στη Δυτική Σάμο το οποίο επλήγει από 

τον ισχυρό σεισμό της 30ης Οκτωβρίου του 2020.  

Πρόκειται για κτίριο από φέρουσα τοιχοποιία. Το δόμημα παρουσιάζει βλάβες στις γωνίες 

του με κατακόρυφες ρωγμές και διατμητικές βλάβες. Από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Δυτικής Σάμου εκπονήθηκε μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών η οποία αφορά: 

• Νέα εγκατάσταση δικτύου θέρμανσης στο κτίριο που θα επισκευαστεί. 

• Αλλαγή θερμαντικών σωμάτων με νέα τύπου πάνελ  

• Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ 
1. Δαπάνηεργασιών 327.879,29 

2. Γεν. έξοδα & Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 59.018,27 

3. Απρόβλεπτα (15%) 58.034,63 

4. Φ.Π.Α. 17% 75.638,47  

5. ΣΥΝΟΛΟ 520.570,66 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 9ΟΒ746ΜΦΟ8-ΩΟ7





• Μεταφορά του λεβητοστασίου σε νέο χώρο εκτός του κτιρίου. 

• Κατασκευή χειροκίνητου συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς το οποίο απαιτείται 

για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας.   

• Νέα εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης. 

 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργουμε βάση τη μελέτη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής Σάμου, ανέρχεται στο ποσό των 444.932,19 

(χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 520.570,66 (με Φ.Π.Α.). 

2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτώνπου δραστηριοποιούνται σε έργα 
κατηγορίας 1ηςΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 Η/Μ ή 2 Α2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 Η/Μ και έχουν 
δικαίωμα σύναψης σύμβασης για το αντίστοιχο ποσό των κατηγοριών, λαμβάνοντας 
υπόψη το άρθρο 11 της διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 100 του Ν.3669/2008 
και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 και που είναι 
εγκατεστημένα σε : 
α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης 
β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει  τη Σ.Δ.Σ. στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση  δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 
παρ. 254 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την  υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η 
νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και 
μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 

1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

ύψους8.898,64και ισχύος τουλάχιστον μέχρι τις 14/4/2023. Ο χρόνος ισχύος των 

προσφορών είναι δεκαπέντε (15)μήνες από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

 
2. Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου 

ορίζεται σε έξι(6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης. 

 

Το έργο χρηματοδοτείταιαπό πιστώσειςΣΑΕ 055 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ, κατόπιν 

της αριθμ.25814/02-04-2021(ΑΔΑ:ΨΙΥΛ46ΜΤΛ6-ΥΤΣ) Απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών.i 

 

3. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), 
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) : www.dsamos.gr στη διαδρομή : www.dsamos.gr►ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► Διαγωνισμοί 
– προκηρύξεις. 

http://www.islandofsamos.gr/
http://www.dsamos.gr/
ΑΔΑ: 9ΟΒ746ΜΦΟ8-ΩΟ7





Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 , Ν.4605/2019 
και 4785/21  για έργα κάτω των ορίων του αρ. 5 του εν λόγω Νόμου. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Δυτικής Σάμου: 2273350818, fax 
επικοινωνίας: 22730 32729, κα Ανθή Ειρήνη  Κούκουρα. 
 

 

 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, 19/11/2021 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 

 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
. 

ΑΔΑ: 9ΟΒ746ΜΦΟ8-ΩΟ7
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