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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΑΜΟΥ  ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΣΑΜΟΥ»  εκτιμώμενης αξίας 115555..883311,,2255  €€  ((μμεε  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..  1177%%))..  

Σκοπός του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του 

Επικούρειου Πολιτιστικού Κέντρου. 

 Οι εργασίες αφορούν σε, διαμόρφωση ραμπών , τοιχίων και επιπέδων  από οπλισμένο σκυρόδεμα 

, έτσι ώστε ο περιβάλλον χώρος να είναι προσβάσιμος από άτομα ΑΜΕΑ. Στο όριο του οικοπέδου υπάρχει 

τοίχος λιθόκτιστος περίφραξης, ο οποίος χρειάζεται νέα επιχρίσματα καθώς και βαφές. Ο περιβάλλον 

χώρος αποτελείται από δυο τμήματα, το ένα τμήμα θα διαμορφωθεί σε καθιστικά , τα δάπεδα των οποίων 

θα είναι επιστρωμένα με σκυρόδεμα C12/15, ενώ το δεύτερο τμήμα από το οποίο εξυπηρετείται η 

δευτερεύουσα είσοδος στο χώρο του κτιρίου, θα επιστρωθεί με μεμβράνες εδαφοκαλυψης και χαλίκι, έτσι 

ώστε να μην βλασταίνει.  

Στον χώρο αυτό υπάρχει άνοιγμα στο δάπεδο το οποίο οδηγεί σε χώρο αποθήκευσης σκηνικών. Το 

άνοιγμα θα καλυφθεί με συρόμενη μεταλλική κατασκευή, και θα κατασκευασθεί μεταλλική σκάλα 

προκειμένου να γίνει σύνδεση των δυο επιπέδων και να κατεβαίνουν τα σκηνικά με ευκολία.  

Περιμετρικά του κτιρίου υπάρχει παλαιό κατεστραμμένο πεζοδρόμιο . Τα κράσπεδα του 

πεζοδρομίου αποτελούνται από πέτρινες διατομές .Αυτές θα αφαιρεθούν με προσοχή, θα καθαριστούν και 
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θα επανατοποθετηθούν προκειμένου να δημιουργηθεί νέο πεζοδρόμιο. Η επιφάνεια του πεζοδρομίου θα 

επιστρωθεί με ορθογωνισμένες πέτρινες πλάκες τοπικής προέλευσης , σκαπιτσαριστες χρώματος γκρι -

μπλε. 

Στους χώρους του υπογείου προέκυψε η ανάγκη διαχωρισμού , για αυτό το λόγο θα 

κατασκευασθούν χωρίσματα από πυράντοχη γυψοσανίδα. 

Θα τοποθετηθεί μετασχηματιστής ξηρού τύπου, μεταβλητής τάσεως πρωτεύοντος 15/20kv, σε 

αντικατάσταση υπάρχοντος. 

Στο χώρο του αμφιθέατρου θα τοποθετούν ξύλινα σοβατεπί , ενώ εξωτερικά σκαλοπάτια εισόδων 

στο κτίριο  θα επενδυθούν με μάρμαρο. 

    Οι εργασίες κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 

45210000-2,45317200-4 

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 στην 

ενότητα www.pvaigaiou.gov.gr/διαγωνισμοί/ Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΗ υπόδειγμα τύπου Β.  

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2273350472, e-mail s.gryllou@samos.pvaigaiou.gov.gr , αρμόδιος 

υπάλληλος για επικοινωνία η Γρύλλου Στυλιανή.  

1. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την  4/7/2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι τις  7/7/2022. 

2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 12 Ιουλίου 2022 

ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 

κατά ομάδες τιμών του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016. 

3. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  15 Ιουλίου 2022 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ. 

4. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον 

οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

5. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν και γίνονται δεκτοί : 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου Οικοδομικά & 

ΗΜ 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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 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. 

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 

οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 

υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 

μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 

τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

6. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 

παρ. 1 (γ) και (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). 

8. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, καθώς και την τεχνική και 

επαγγελματική του ικανότητα.  

9. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 

ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α, ύψους 2.664,00 € 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. Ο 

χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

των προσφορών. 

10. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις (ΑΔΑ:6Ζ6Η7ΛΩ-ΝΨΛ) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(κωδικός έργου 2017ΕΠ08800010). Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις  που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 ν. 4013/2011 , της κράτησης ύψους 0,06 % 

υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 

350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του 

ν. 4412/2016 και της υπ' αριθ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών 

και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του 



ΑΔΑ: ΨΗΗΤ7ΛΩ-ΕΞΦ



Σελίδα 4 από 4 

 

Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  (η τελευταία κράτηση 

πραγματοποιείται από τη έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης). 

11. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες. 

12. Δεν προβλέπεται η χορήγηση έντοκων προκαταβολών . 

13. Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Τοπικό Τύπο, στην ιστοσελίδα 

www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi και στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr.  

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

Αιγαίου. 

  

ΣΑΜΟΣ ……./……/2022 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ  
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