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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ 

 

 
Αρ. Πρωτ. : 2204 

 
            Αγαθονήσι  23/10 /2020 

 

   ΕΡΓΟ : “ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ    
               ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ    
               ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΗΣΟΥ  
               ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ »  
  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  215.000,00 € 

                                   (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(Άρθρου 122 Ν4412/2016) 

 
Επωνυμία και Διευθύνσεις: 
Επίσημη Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ.  
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ , ΤΚ. 85003, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ, ΕΛΛΑΔΑ. 
 NUTS: GR 421 (ΚΩΔ. ΟΠΣ 773) (Agathonisi) 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: agathon@otenet.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Ευάγγελος Κόττορος , τηλ. +30 22470 29394, fax: +30 22470 29394. 
Επικοινωνία: 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 του Δήμου Αγαθονησίου  στην διεύθυνση 
http://www.agathonisi.gr/. 
Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: 
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης A΄Βαθμού / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 
CPV:  45233250-6 

Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ 
Τόπος Εκτέλεσης: NUTS GR 421 (ΚΩΔ. ΟΠΣ 773) (Agathonisi) 
Τίτλος Έργου: " ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ    

                          ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΗΣΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ" 

Σύντομη Περιγραφή: Αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η διαμόρφωση και δημιουργία περιπατητικών 
μονοπατιών σύνδεσης με τις παραλίες και τους αρχαιολογικούς χώρους της νήσου Αγαθονησίου.   

Ειδικότερα, θα εκτελεσθούν εργασίες διαμόρφωσης και δημιουργίας περιπατητικών μονοπατιών στις 
παρακάτω διαδρομές:    

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ-ΥΨΩΜΑ «ΠΡΟΒΑΛΙΣΜΑΤΑ» - ΠΑΡΑΛΙΑ «ΠΑΛΟΣ» 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΠΗΛΙΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ «ΓΑΪΔΟΥΡΑΥΛΑΚΑΣ» 

Στις παραπάνω διαδρομές προτείνονται διαφορετικού τύπου επεμβάσεις, με σκοπό την ενεργοποίηση 
σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, θρησκευτικού ενδιαφέροντος (εκκλησίες) καθώς και εκτάσεις με 
ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. Παράλληλα αποκαλύπτονται κρυφά σημεία του νησιού με ενδιαφέρουσες θεάσεις. 
Αναλυτικά οι τύποι των επεμβάσεων είναι οι εξής: 

1. Διαμορφώσεις στα οικιστικά τμήματα εκκίνησης των διαδρομών (Άγιος Γεώργιος, Μεγάλο Χωριό). 

2. Κατά μήκος της κάθε διαδρομής σε επιλεγμένα σημεία τοποθετούνται τεσσάρων διαφορετικών 
τύπων κατασκευές - σημεία στάσης τα οποία λειτουργούν για ανάπαυση, ανεφοδιασμό και πληροφόρηση, 
όπως επίσης η κατάλληλη σήμανση με ειδικές κατασκευές για τον ορισμό των διαδρομών. 

3. Διάνοιξη μονοπατιού προς την Παραλία «Πάλος» όπως επίσης μονοπατιού σύνδεσης της Παραλίας 
της Σπηλιάς με την Παραλία «Γαϊδουραύλακα». 
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 Οι προβλεπόμενες να εκτελεσθούν εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση.   

Συνοπτικά, οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ομαδοποιούνται στις κατηγορίες των 
χωματουργικών έργων, τεχνικών έργων, εργασιών Η/Μ και εργασιών πρασίνου. 

Εκτιμώμενη Συνολική Αξία:  173.387,10 Ευρώ (χωρίς τον Φ.Π.Α.) που αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 127.474,00€, η οποία αναλύεται σε 96.921,40€ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, 
19.602,60 σε εργασίες Η/Μ  και σε 10.950,00€ για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 22.945,32€. 
Απρόβλεπτα 22.562,90€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016. και 
Αναθεώρηση στις τιμές ποσού 404,88€  σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 
Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της 
Σύμβασης. 
 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 
έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  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. 
  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

  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). 
  Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης. 

  Κριτήρια Επιλογής: Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό 
μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 
Ειδικά οι προσφέροντες, που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία των  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
έργων. 
 
Ως προς την Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: 
 
α) 1.Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων θα πρέπει να 

διαθέτουν καταθέσεις σε τράπεζα τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία με βάση τις 

αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή σωρευτικά 

καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 

2. Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων, δεν τίθεται απαίτηση οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας.  

 

β) Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., 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. 
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Ως προς την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 

 

Οι προσφέροντες Οικονομικοί Φορείς, που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικών έργων, θα πρέπει 
να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στο άρθρο 75 του Ν. 
4412/2016 και οι Οικονομικοί Φορείς, που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, 
θα πρέπει να διαθέτουν κατ' ελάχιστον βασική στελέχωση, στην κατηγορία αυτή, αντίστοιχη με την 
προβλεπόμενη στο άρθρο 75 του ίδιου άρθρου. 
 Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, πρέπει να 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων και να 
περιλαμβάνουν βασική στελέχωση αντίστοιχη με αυτή των απαιτούμενων τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ. με ανάλογη 
εφαρμογή του άρ.100 του Ν.3669/08. 
 

 Εγγύηση Συμμετοχής: 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 3.468,00 € (τριών  χιλιάδες τετρακόσια 
εξήντα οκτώ ευρώ).   
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
 
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων 
του Ν 4412/2016. 
Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 
 
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) - άρθρο 95 Ν.4412/2016. 
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 16-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
11:00π.μ. 
Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
αναφέρθηκε άνωθεν, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς 
περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και (β) ένας (υπο)φάκελος με 
την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Η υποβολή των προσφορών γίνεται κατά τα οριζόμενα του άρθρου 12 της  
ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 
Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά 
τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
Ημερομηνία, ώρα και τόπος ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 
Ημερομηνία: : 19-11-2020,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. στη διεύθυνση " ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ, Μεγάλο 
Χωριό, Τ.Κ. 85003, Αγαθονήσι". 
Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 
 

Χρηματοδότηση:         Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ      

                                                   ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  : 2018ΣΕ36700040)  

Άλλες πληροφορίες: 
  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ. 

  Η Σύμβαση υπογράφεται από τους εμπλεκόμενους φορείς: α) ΔΗΜΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ, ως  Φορέας 
Υλοποίησης του Έργου και  β)  τον Ανάδοχο - Εργολήπτη. 

  Επισημαίνεται ότι ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του έργου. 
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Κ Ω Σ  06/08/ 2020 
(Τόπος – Ημερομηνία) 

 

       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                    

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Μ.Δ. 

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                  

         ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 

 

Σπύρος Εμμ. Κουλλιάς 

 

 

 

Νικόλαος Ι. Καμπούρης 

 

 

 

       Αντώνιος Γερασκλής 

      Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 
   Ευάγγελος Κόττορος 
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