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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

Η Ευρώπη επενδύει στις 

αγροτικές περιοχές 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 
 

 
ΜΕΤΡΟ 19 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 

«Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» 
 

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: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» 

 
Ο Δικαιούχος Δήμος Κέας διακηρύττει ότι την 1η του μηνός  Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
02:30 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την προμήθεια με 
τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ».  
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0016536081  και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ». 
Η προμήθεια περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα είδη τα οποία θα ενισχύσουν την ενεργειακή απόδοση του 
κτιρίου το οποίο στεγάζει το Νηπιαγωγείο Ιουλίδας, πρώην «Ρεβελάκειο Παρθεναγωγείο» και το κτίριο του 
παλαιού Δημαρχείου στον οικισμό Ιουλίδας νήσου Κέας. 
Η παρούσα σύμβαση προμήθειας αποσκοπεί στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του 
ενεργειακού κόστους των δημοτικών κτιρίων.  
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προμηθειών της 
σύμβασης. 
Ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων 
του Δήμου Κέας, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 5749/01.12.2021 από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, ανέρχεται στο ποσό των 36.266,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο 
ποσό των 44.969,84  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα του Δικαιούχου Δήμου Κέας, και συγκεκριμένα από το 
Ιστορικό Δημαρχείο Κέας, στην πλατεία Ιουλίδας μέχρι την 1η Ιουλίου 2022 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Διακήρυξης 
Προμηθειών. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που καλύπτουν πλήρως τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής ως 
ορίζονται στο Άρθρο 2.2 της Διακήρυξης, και συγκεκριμένα στις παρ. 2.2.1 έως 2.2.9. 
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Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. 
με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 725,32 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το 
Δικαιούχο Δήμο Κέας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και τη διακήρυξη. 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 210 (διακόσιες δέκα)  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. 
 
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από Προϊσταμένη Αρχή του Δικαιούχου. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Κέας, αρμόδιος 
υπάλληλος Δήμητρα Δεμένεγα (τηλ.: 22883 60025 Φαξ: 22880 22811) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και 
από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κέας www.kea.gr. 
 
 
 
 

 Κέα, 10/06/2022 
Ο  Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 

 
 
 

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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