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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ  
 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 
ΑΜΕΣΟ ΚΕΡΑΥΝΙΚΟ  ΠΛΗΓΜΑ  ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΡΟΥΤΣΗ, ΛΑΓΚΑΔΑ, 
ΧΩΡΑ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ» με προϋπολογισμό 228.160,00  € (με αναθεώρηση 
και ΦΠΑ) και κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)  31216000-3 που θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με  τις διατάξεις του ν. 4412/2016.   
11..  Ο αναθέτων φορέας είναι ο Δήμος Αμοργού με στοιχεία επικοινωνίας:  

Οδός  : Χώρα Αμοργού  
Ταχ.Κωδ. : 84008 
Τηλ. : 2285360201 
Telefax : 2285360219 
E-mail : amorgos@aigaio.gr 
Πληροφορίες:  : κ. Κ. Ρούσσος 

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου:  Δήμος Αμοργού 
Φορέας κατασκευής του έργου:  Δήμος Αμοργού  
Προϊσταμένη Αρχή : Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμοργού   
Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. 

22..  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.  

33..  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της  διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο 
του υποσυστήματος.  

44..  Το έργο χρηματοδοτείται από με ποσό 191.940,00 € από τις πιστώσεις του ενάριθμου 
έργου 2003ΣΕ05500005 της ΣΑΕ 055 με τίτλο : «Πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ 
Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας», όπου έχει ενταχτεί  βάσει της υπ’ αριθ. 58978/14-9-2020  
απόφασης ένταξης της  Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών και με 
36.220,00 € από ίδιους πόρους του Δήμου Αμοργού.  
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55..  Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 228.160,00 Ευρώ και 
αναλύεται σε:  

Δαπάνη Εργασιών : 134.600,00  € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 24.228,00  € 
Απρόβλεπταi (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 
Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) 
του ν. 4412/2016. : 23.824,20  €ii 
Απολογιστικές Δαπάνες : 300,00 € 
Πρόβλεψη αναθεώρησης : 1.047,80 €  
ΦΠΑ (24%) : 44.160,00 € 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  228.160,00 Ευρώ.  

66..  Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι περιοχές  Βρούτση, Κατάπολα, Καστελλόπετρα, 
Χώρα και Λαγκάδα του Δήμου Αμοργού.   

Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου γίνεται στο Τεύχος : Τεχνική Περιγραφή. Εν 
συντομία: Εργασίες υποδομής και κατασκευής δικτύου αντικεραυνικής προστασίας το οποίο 
περιλαμβάνει τις σωληνώσεις, τους σιδηροϊστούς, τα καλώδια, τις κεφαλές και τον λοιπό 
εξοπλισμό. Συνολικά θα τοποθετηθούν 14 αλεξικέραυνα.  
 

77..  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης.     

88..  Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 
27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

99..  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

1100..  Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.680,00   ευρώ.  

1111..  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22-12-2020, 
ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.   

12. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών iii που 
δραστηριοποιούνται σε έργα  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  Α2 τάξης και άνωivκαι 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 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 
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.v, 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)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). 
 
13.Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του 
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άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  
14.Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:  

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο  Μ.Ε.ΕΠ. όπως αυτό ισχύει 
κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά την μεταβατική περίοδο 
εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 
(Άρθρο 65), δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου 
υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

15.Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:  
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων στις κατηγορίες Ηλεκτρομηχανολογικών 

έργων, ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει απαιτείται να πληροί κατά την υποβολή της 

αίτησης, κατ’ ελάχιστον όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 

52 του Π.Δ. 71/2019. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών 

φορέων που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76, 

παρ. 3, σημείο (β) του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Στην περίπτωση συμμετοχής μεμονωμένου οικονομικού φορέα στην κατηγορία των 

Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, ο οικονομικός φορέας απαιτείται να πληροί κατά την 

υποβολή της αίτησης, κατ’ ελάχιστον όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο 1 

του άρθρου 52 του Π.Δ. 71/2019.  

16.Δημοσιεύεσεις:  
Η προκήρυξη σύμβασης vi και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.amorgos.gr). 
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο vii, σύμφωνα με 
το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.  

 
 

 

 

Αμοργός 27-11-2020 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
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i Το ποσο  των απρο βλεπτων δαπανω ν επαναϋ πολογί ζεταί κατα  την ϋπογραφη  της 
σϋ μβασης, ανα λογα με την προσφερθεί σα ε κπτωση, ω στε να δίατηρεί ταί η εν λο γω 
ποσοστίαί α αναλογί α τοϋ 15% επί  της δαπα νης εργασίω ν με ΓΕ&ΟΕ, σϋ μφωνα με την 
παρα γραφο 3 τοϋ α ρθροϋ 156 ν. 4412/2016.  

ii Πρβλ. α ρθρο 6 παρ. 7 τοϋ ν. 4412/2016. 
iii Πρβ. Άρθρο 25 τοϋ ν. 4412/2016. Επίσημαί νεταί ο τί οί αναθε τοϋσες αρχε ς δεν 

μποροϋ ν να καλοϋ ν σϋγκεκρίμε νες τα ξείς/ πτϋχί α τοϋ ΜΕΕΠ.  
iv  Κατ’ αντίστοίχί α με τα οϋσίω δη χαρακτηρίστίκα  τοϋ ε ργοϋ σϋ μφωνα με το α ρθρο 11 

της παροϋ σας (αναφε ρεταί η κατηγορί α η  οί κατηγορί ες στίς οποί ες εμπί πτεί το ε ργο 
σϋ μφωνα με το α ρθρο 100 τοϋ ν. 3669/2008 καί τοϋς είδίκο τεροϋς ο ροϋς τοϋ α ρθροϋ 
76 ν. 4412/2016). 

v  Πρβλ περ. ε παρ. 1 α ρθροϋ 91 ν. 4412/2016. 
vi  Πρβ. ϋποσημεί ωση γία προκη ρϋξη σϋ μβασης στο α ρθρο 2.1 της παροϋ σας. 
vii Σϋ μφωνα με τίς περ. (31) καί (35) παρ. 1 καί την παρ. 3 α ρθροϋ 377 καθω ς καί τίς 

παρ. 11 καί 12 α ρθροϋ 379 ν. 4412/2016, εξακολοϋθεί  η ϋποχρε ωση δημοσί εϋσης 

προκη ρϋξης σϋ μφωνα με τίς παρ. 7 καί 8 α ρθροϋ 15 ν. 3669/2008 με χρί την  

31/12/2017 σε δϋ ο ημερη σίες εφημερί δες καί στον περίφερείακο  καί τοπίκο  τϋ πο 

με χρί 31/12/2020 (πρβλ καί την ενο τητα Δ της εγκϋκλί οϋ με αρίθ. Ε. 16/2007 της 

ΓΓΔΕ τοϋ ΥΠΕΧΩΔΕ). 
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