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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                           αμοθράκη   18-10-2017 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡ. ΚΑΘΔΓ.                                      Αρ. Ξρωτ. :  508 Β   

ΘΑΗ ΘΟΑΘΖΠ 

ΛΝΚΝΠ ΔΒΟΝ 

ΓΖΚΝΠ ΠΑΚΝΘΟΑΘΖΠ  

ΑΡΝΛΝΚΝ ΡΚΖΚΑ ΡΔΣΛΗΘΖΠ  ΞΖΟΔΠΗΑΠ   

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ &ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ  

  Αρ. Κελέτης: 25/2017 

 

                                                      ΞΔΟΗΙΖΤΖ  ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 

 

 Ζργο: Ο  Δήμοσ αμοθράκησ  προκηρφςςει ανοιχτό διαγωνιςμό για την ανάθεςη του ζργου : 

ΒΔΛΤΙΩΣΗ - ΔΝΙΣΦΥΣΗ ΓΙΚΤΥΩΝ ΥΓΡΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

με προχπολογιςμό  655.000,00 €.( χωρίσ  ΦΠΑ), που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Ν.4412/2016. 

Το ζργο ςυντίκεται από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ εργαςιϊν: 

α) κατθγορία  εργαςιϊν  Υδραυλικϊν     με προχπολογιςμό  648.458,46 €  χωρίσ ανακεϊρθςθ και ΦΠΑ 
ι Θ/Μ με προχπολογιςμό  515.790,13 €  και Υδραυλικϊν  με προχπολογιςμό  132.668,33 €   χωρίσ 
ανακεϊρθςθ και ΦΠΑ . 
2. Αντικείμενο του ζργου: προβλζπεται θ βελτίωςθ – ενίςχυςθ των δικτφων φδρευςθσ του Διμου 

Σαμοκράκθσ. Θ μελζτθ αφορά ςτθν καταςκευι δφο (2) νζων γεωτριςεων ςτισ περιοχζσ Κουφόπετρο 

Αλωνίων και Αφετκό Λακϊματοσ με τουσ οικίςκουσ των γεωτριςεων και τουσ κατακλιπτικοφσ αγωγοφσ 

που κα διοχετεφουν το νερό ςε υφιςτάμενεσ δεξαμενζσ. 

Επίςθσ προβλζπεται θ καταςκευι δφο (2) δικάλαμων δεξαμενϊν εξιςορρόπθςθσ ςυνολικοφ όγκου 

200m³, θ μία ςτθν περιοχι Κοφκοσ Χϊρασ και θ άλλθ ςτθν περιοχι Βαράδεσ, ζργα υδρομάςτευςθσ ςτθν 

περιοχι Πζρα Θζρμα κακϊσ και θ καταςκευι αγωγοφ μεταφοράσ φδατοσ από τθ δεξαμενι Βαράδων ζωσ 

τα δθμοτικά Camping μικουσ περίπου 2.300,00 μ.  

3. Χρηματοδότηςη: Το ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα "Ανατολικι Μακεδονία 

και Θράκθ       2014 - 2020", ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ με 

κωδικό ΟΠΣ 5003850. Εγγράφθκε ςτο  Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) με κωδικό (ΣΑ) 

2017ΕΠ03110015 

4.Κριτήριο Ανάθεςησ: Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι ). 

5.φςτημα δημοπράτηςησ: Θ οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων , κα υποβλθκεί με το ςφςτθμα 

με επί μζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ τθσ παρ. 2
α
 του άρκρου 95 του Ν. 4412/2016 

6.Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν 

που δραςτθριοποιοφνται ςτθν κατθγορία ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ   με προχπολογιςμό  648.458,46 €  χωρίσ 

ανακεϊρθςθ και ΦΠΑ ή   Η/Μ   με προχπολογιςμό  515.790,13 €  και Τδραυλικών  με προχπολογιςμό  

132.668,33 €   χωρίσ ανακεϊρθςθ και ΦΠΑ και που είναι εγκατεςτθμζνα : 

Α)ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ζνωςθσ , 

Β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου(Ε.Ο.Χ) 
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Γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Σ.Δ.Σ , ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα παραρτιματα 1,2,2 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 

Ζνωςθ Παραρτιματοσ Ι τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ , κακϊσ και  

Δ)ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων. 

Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2,3 και 4 του άρκρου 19 και τθσ 

παρ. 1(ε) του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 

προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια 

που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (π.χ 

κοινοπραξία) 

7. Σόποσ και χρόνοσ παράδοςησ προςφορών: Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ 14-11-2017 ημζρα Σρίτη 

και ώρα 10:00 π.μ. (λιξθ τθσ υποβολισ προςφορϊν)  ςτο κτίριο του Δθμαρχιακοφ καταςτιματοσ   του 

Διμου Σαμοκράκθσ   από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

8.Εγγυήςεισ ςυμμετοχήσ: Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1(α) του άρκρου 72 του Ν4412/2016, 

εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των δεκατριϊν χιλιάδων και εκατό € 

(13.100,00 €), θ οποία απευκφνεται ςτο Διμο Σαμοκράκθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τουσ  πρζπει να είναι 

τουλάχιςτον εννζα (9) μθνϊν και τριάντα (30) θμζρεσ, δθλαδι τουλάχιςτον μζχρι τισ  14 Σεπτεμβρίου του 

2018. 

9. Προθεςμία εκτζλεςησ του ζργου: Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου ορίηεται ςε δϊδεκα  

(12) μινεσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  

10. Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να  βροφν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ςτθν 

ιςτοςελίδα του Διμου Σαμοκράκθσ  www.samothraki.gr , κακϊσ και ςτθν ζδρα του Αυτόνομου Τμιματοσ  

Τεχνικισ Υπθρεςίασ Περιβάλλοντοσ & Ποιότθτασ Ηωισ του Διμου ςτθν Χϊρα Σαμοκράκθσ  κατά τισ 

εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ. Το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ που κα ςυμπλθρωκεί από τουσ 

διαγωνιηόμενουσ διατίκεται από τα γραφεία του Αυτόνομου Τμιματοσ  Τεχνικισ Υπθρεςίασ 

Περιβάλλοντοσ & Ποιότθτασ Ηωισ του Διμου ςτθν Χϊρα Σαμοκράκθσ κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ 

. Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν (ςυγκεκριμζνθ θμ. μια εβδομάδα πριν. 07-11-2017).
i 
Οι 

ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά 

δικαιολογθτικά, το αργότερο ςτισ τζςςερισ μζρεσ και τθν προθγοφμενθ Πζμπτθ  

11.  Λοιπζσ πληροφορίεσ : Θ διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί κατά το Πρότυπο τεφχοσ Διακιρυξθσ 

Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθ ςφναψθ Δθμοςίων ςυμβάςεων Ζργων κάτω του ορίου , του Ν4412/2016, 

τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ. 

Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Σαμοκράκθσ. 

Πλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα 2551042195 και 2551041218 , FAX επικοινωνίασ 2551042195, email 

dimos.samothrakis@gmail.com, αρμόδιοσ υπάλλθλοσ για επικοινωνία κ. Παυλίδου Παςχαλιά . 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                                 
i
  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουςα Αρχή με ςαφήνεια ςυγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρωσ, ήτοι 
ωσ την... ), προσ αποφυγή οιαςδήποτε ςύγχυςησ και αμφιβολίασ. 

Σαμοκράκθ   18/10/2017 
Ο Διμαρχοσ 

 
 

Βίτςασ   Ακανάςιοσ  

http://www.alexpolis.gr/
ΑΔΑ: Ψ60ΗΩ1Λ-Τ5Π
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