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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμος Σαμοθράκης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«Πιλοτικό Έργο Ενεργειακής Αναβάθμισης Υδροθεραπευτηρίου Θέρμων Σαμοθράκης» με
προϋπολογισμό 138.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κα-
τηγορίες εργασιών α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 34.074,27 ΕΥΡΩ (δα-
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
με προϋπολογισμό 83.359,51 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη,  Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.)  από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Σαμοθράκης στη χώρα Σαμοθράκης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, μέχρι τις  22/01/2015

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ-
.Χ.Ω.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25513 50806, fax επικοινωνίας
25510 41204, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Παυλίδου Πασχαλίτσα. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/01/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00π.μ. και το
σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του
Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
(ΚΔΕ). Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερο-
μηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη
Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί μέσω φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες
πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00
π.μ.).

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π.,
που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι οι τάξεις Α1 και άνω για έργα κα-
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τηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και οι τάξεις Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΙΚΑ ως και εργολαβικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα. 
β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομι-
κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται
επίσης οι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους κα-
ταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μη-
τρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσης οι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια
με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη
δ. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν-
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)  (Κοινο-
πραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε-
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγο-
ρίας. 
ε.  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών
των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο
να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του
έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

6. Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής
ύψους 2.348,68 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξα-
γωγής της δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής). 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασί-
ας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 - 2013. 

Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί. 

                                                                                                                        Ο Δήμαρχος

                                                                                                                    Βίτσας Αθανάσιος
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