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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.1 Ο Δήμος Αμοργού διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο για την 

ανάθεση της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου: 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ  

Εκτιμώμενης αξίας  160.000,00 Ευρώ 
(δεν έχει Φ.Π.Α.), 

CPV: 45210000-2 «Εργασίες κατασκευής κτιρίων»   
 

1.1Το έργο αποτελείται από εργασίες   

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 112.941,55 € και (δαπάνη εργασιών, χωρίς Γ.Ε. και 

Ο.Ε., Απολογιστικά και Απρόβλεπτα)  

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 3.513,85 € (δαπάνη εργασιών, χωρίς Γ.Ε. 

και Ο.Ε., Απολογιστικά και Απρόβλεπτα)  

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται έξι μήνες από την ημέρα υπογραφής της 

Σύμβασης. 

 
1.2 Στα πλαίσια του παρόντος έργου προβλέπονται τα εξής : Σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 707,00 m2, 
εκτός του οικισμού ΄΄Όρμος΄΄ Αιγιάλης Αμοργού έχουν ανεγερθεί δύο ισόγεια (επιφάνειας 151,30 
m2 & 183,35 m2), στα οποία στεγάζονται οι διατάξεις του συστήματος αφαλάτωσης της Αιγιάλης. 
Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η κατασκευή ενός ισόγειου κτιρίου,  επιφάνειας 10,75 m2 το 
οποίο θα λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος, για τις ανάγκες του συστήματος αφαλάτωσης. 
Επίσης, για τα υπάρχοντα κτίρια, θα κατασκευαστεί μεταλλικό στέγαστρο και θα πραγματοποιηθούν 
εργασίες επιχρισμάτων & χρωματισμών, ενώ θα τοποθετηθούν και νέα ξύλινα κουφώματα. Τέλος, 
στον περιβάλλοντα χώρο του συγκροτήματος θα διαμορφωθούν ράμπες πρόσβασης και 
σκαλοπάτια, για την ευκολότερη πρόσβαση στους χώρους της αφαλάτωσης.  
 

 

 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
       ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ  
      
 

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 
ΑΜΟΡΓΟΥ   
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  160.000,00 €  
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής   

ΑΔΑ: ΨΞΣΘΩΨΡ-Ξ42





2.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται  στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων και που είναι εγκατεστημένα: 

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. 

  

2.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

2.3 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). 

3. 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, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
www.dimos.amorgos.gr 
  

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23-8-2022 

ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις  

29-8-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.  Η οικονομική 

προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης» του άρθρου 95, παρ. 2(α) του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

  

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τρεις 

χιλιάδες διακόσια ευρώ  (3.200,00 Ευρώ) με χρόνο ισχύος τουλάχιστον 30 ημερών, από μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του Άρθρου 19 της Διακήρυξης. Κάθε υποβαλλόμενη 

προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών από 

την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών(άρθρο 97 του ν. 4412/2016). 

 
6. Το έργο χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.   

 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΞΣΘΩΨΡ-Ξ42





7. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους 

ακόλουθους λόγους. Η σύμβαση αφορά σε ενιαίο φυσικό αντικείμενο και η αλληλουχία των 

εργασιών κατασκευής απαιτεί μια εργολαβία.  

 
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού. 
 

 
                                                                                                                                                Ο Δήμαρχος 

 
 
 

Καραΐσκος Ελευθέριος 

ΑΔΑ: ΨΞΣΘΩΨΡ-Ξ42
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