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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» 

 
ΜΕΤΡΟ 19  ΥΠΟΜΕΤΡΟ / ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΩΝΙΩΝ 
 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με 
συγχρηματοδότηση 

από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
της πράξης: 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΛΩΝΙΩΝ» 

 
Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης διακηρύττει την 25η του μηνός Μαΐου του έτους 2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 
και ώρα 15.00μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών)  στον ειδικό, δημόσιο προσβάσιμο, χώρο 

“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ θα διεξαχθεί με 
ηλεκτρονική διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’147) όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Δημιουργία Χώρου 
πολιτιστικών εκδηλώσεων στο παλιό σχολείο Αλωνίων» 
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 0011010241 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο 
«Δημιουργία Χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στο παλιό σχολείο Αλωνίων» 
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Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
προϋπολογισμού 134.355,13 € (δαπάνη οικ. εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. , απρόβλεπτα,)  και 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 32.601,44 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε+Ο.Ε., 
απρόβλεπτα) σύμφωνα με το άρθρο 21 της Αναλυτικής διακήρυξης. 
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου με βάση την 3/2020 μελέτη που 
συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σαμοθράκης και εγκρίθηκε με την 20/2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, ανέρχεται στο ποσό των  171.965,26€ (χωρίς ΦΠΑ) και στο ποσό 
των 213.236,93 ευρώ (με ΦΠΑ). 
   
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 (Α/Α συστήματος 88847) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
www.samothraki.gr (Δημοσίευση Διαγωνισμών). 
 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο τύπο της ΕΑΑΔΗΣΥ-  Διακήρυξη 
Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή.  
 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία  
στις εξής κατηγορίες: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ προϋπολογισμού 134.355,13 € (δαπάνη οικ. 
εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. , απρόβλεπτα,)  και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 
32.601,44 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε+Ο.Ε., απρόβλεπτα). 
 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
χωρίς ΦΠΑ δηλαδή 3.439,40 € και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το 
Δικαιούχο Δήμο Σαμοθράκης. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 300 ημερών μετά την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και τα 
προβλεπόμενα από την υπ. αρ. 1781/21-4-2020 αναλυτική διακήρυξη. 
 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι (διακόσιες εβδομήντα ημέρες) 270 ημερολογιακές 
ημέρες. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 
προσέγγιση CLLD LEADER’’με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 
082/1. Ο κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000  
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Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Σαμοθράκης. 
Πληροφορίες διατίθενται από τον Δήμο Σαμοθράκης, Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. Ταχ. Διεύθυνση:Σαμοθράκη Τ.Κ.: 68002 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  dim@samothraki.gr  
Δ/νση στο διαδίκτυο:  www.samothraki.gr  
Αρμόδιος για πληροφορίες:  Κασκαμπάνης Δημήτριος, Παπαθανασίου Μαρία   
Τηλέφωνο:  25510-42195,41218,  Φαξ:  25510-41641 
 

 
Σαμοθράκη 21-04- 2020 

Ο Δήμαρχος 
 

Νικόλαος Γαλατούμος 
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