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Σάμος 29/1/2021
Αρ. Πρωτ. : 04886/0194

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΝ ΣΑΜΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟ 1:«ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΣΑΜΟΥ & ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 106.000,00 € (με ΦΠΑ).
ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΔ 116714

Το εν λόγω έργο έχει να κάνει αρχικά, με την κατεδάφιση του υπάρχοντος κωδωνοστασίου του Ιερού ναού
Αγίου Θεοδώρου.
Για την κατεδάφιση έχει εκδοθεί η με αριθμ. 40/2018 Άδεια κατεδάφισης.
Παράλληλα να γίνει διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και επισκευή του υπάρχοντος κτιρίου των w.c.
Για τα παραπάνω έχει εκδοθεί η με αριθμ. 41/2018 Οικοδομική άδεια από την Υπηρεσία Ναοδομίας της
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
Α) ΝΕΟ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σε επαφή με το νέο κτίριο και κεντρικά του οικοπέδου , ανεγείρεται νέο κωδωνοστάσιο εμβαδού 10,89 τμ.
Το κωδωνοστάσιο κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα, και επενδύεται και αυτό με
φιλέτα πωρόλιθου.
Β) ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ W.C.
Το υπάρχον ισόγειο κτίριο W.C., επισκευάζεται και διαρρυθμίζεται έτσι ώστε να δημιουργηθεί χώρος
κατάλληλος για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Δ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
Στο περιβάλλοντα χώρο διορθώνονται οι επιφάνειές που έχουν πληγεί από την κατεδάφιση και
δημιουργείται ράμπα ΑΜΕΑ .
Ε) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η δαπάνη καθαίρεσης των υπαρχόντων κωδώνων ( χρήση γερανού) η μεταφορά στους σε θέση αποθήκευσης
, η επανατοποθέτησή τους στο νέο καμπαναριό , η δαπάνη προμήθειας νέων κωδώνων καθώς και η
ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα καλυφθούν από απολογιστικές δαπάνες.
Οι εργασίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
45111100-9: Εργασίες κατεδάφισης , 45000000 Κατασκευαστικές εργασίες.
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
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(www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το
εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΗ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22733-50469, FAX επικοινωνίας 22733-50467, e-mail s.gryllou@samos.gr,
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία η κα Γρύλλου Στυλιανή.
2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 9/3/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα
15:00 μμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες
τιμών του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών ορίζεται η 12/3/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ.
3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν και γίνονται δεκτοί :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας):

(καταλληλόλητα για την

Α) Οι προσφέροντες που είναι εγκαταστημένοι στη Ελλάδα υποβάλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ
στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
Β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του
ν.4412/2016, από τα οποία προκύπτει η καταλληλόλητα του οικονομικού φορέα για εκτέλεση των έργων
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε ΚΡΆΤΟΣ –ΜΈΛΟΣ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
( ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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 I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 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, προσκομίζουν πιστοποιητικό
αντίστοιχου επαγγελματικού η εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο,
το έγγραφο η το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από΄ ένορκη βεβαίωση η στα κράτη – μέλη ή
στις χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου η αρμόδιου επαγγελματικού η
εμπορικού οργανισμού της χώρας ή της χώρας ΄που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί δραστηριότητα σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
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 (πχ
κοινοπραξία) .
Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, καθώς και την τεχνική και
επαγγελματική του ικανότητα, οι οποίες θα πρέπει να αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στις παρακάτω τάξεις
του Μ.Ε.ΕΠ.
4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α, ύψους 1.812,00 € η
οποία θα πρέπει να απευθύνεται προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και να έχει χρόνο ισχύος όχι
μικρότερο των τριάντα(30) ημερών, από την ημερομηνία λήξης του χρόνου ισχύος των προσφορών,
δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 10/1/2022, ημέρα Δευτέρα. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
5. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 (ΑΔΑ: 945Κ46ΜΤΛΡ-ΞΥΒ) και
χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ088 της Π.Β.Α με κωδικό έργου 2017ΕΠ08800027
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6.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΕΚΑ (10) μήνες.

7.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου.

ΣΑΜΟΣ 29/1/2021
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

