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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 

 

 

Καρλόβασι 19/8/2021 
Αρ. Πρωτ.: 11045  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
της πράξης: 

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ» 

 

 
Ο Δικαιούχος Δήμος Δυτικής Σάμου διακηρύττει ότι την 23 του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2021 
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 9:00 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 έλεγχο ομαλότητας 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). 

Ο ενάριθμος του έργου είναι: 2020ΕΠ58800000. και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ». 

          Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ 
1. Δαπάνη εργασιών 94.476,88 

2. Γεν. έξοδα & Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 17.005,84 

3. Απρόβλεπτα (15%) 16.722,41 

4. Φ.Π.Α. 17% 21.794,87 

5. ΣΥΝΟΛΟ 150.000,00 

Και από τις ακόλουθες κατηγορίες πτυχίων : 
ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2,Η/Μ : 128.205,13€ (με Γ.Ε.& Ο.Ε. , απρόβλεπτα) 
CPV 71314100-3 

 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου με βάση τη μελέτη, ανέρχεται στο 

ποσό των 128.205,13ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 150.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 

1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας A2 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.), 
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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 τη 
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). 

 
2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.564,10 

ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον μέχρι τις 23/01/2023. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 

ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) μήνες από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

 
3. Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ 

(12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης. 

 

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΔΕ 2020«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ / ΕΠ 588 ΤΡΟΠ 0», κατόπιν της αριθμ. 86920/14-08-2020 (ΑΔΑ:ΩΛΟ4946ΜΤΛΡ-Τ5Β) 

Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

 

5. 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. 

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: 2273350821, κα Ανθή Ειρήνη  
Κούκουρα. 
 

6.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής 
Σάμου. 

 

 
 

 Καρλόβασι, 19/08/2021 
Ο  Δήμαρχος Δυτικής Σάμου 

 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
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