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Σαμοθράκη  14/3/2018 

Ταχ. Δ/νση: Χώ ρα Σαμοθρα κης    Aρί θμ. Πρώτ.:1313 
Τ.Κ.: 68002  Σαμοθρα κη 
Πληροφορί ες: κα. Ρώμανί δου Παρθε να 
Τηλ.: 2551041218/2551042195 
Fax : 2551041641 
Email : p.romanidou@samothraki.gr 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση με χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ. του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου 
για την κατασκευή του έργου: "Αποκατάσταση αστοχήσαντος κεντρικού αγωγού ρέματος 
Καμάρας στη Χώρα Σαμοθράκης " 

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

προσκαλεί 

με χρήση της δίαδίκασίας με δίαπραγμάτευση χώρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφώνα με το 
άρθρο 32 παρ.2γ  του Ν.4412/2016 γία την επίλογή αναδόχου γία την κατασκευή του έργου: 
Αποκατάσταση αστοχήσαντος κεντρικού αγωγού ρέματος Καμάρας στη Χώρα Σαμοθράκης 
Προϋπολογισμού: 685.483,87  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α ), CPV : 45232451-8   NUTS : EL 511  

με κρίτήρίο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οίκονομίκή άποψη προσφορά με βάση την τίμή  

1. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Χώ ρα Σαμοθρα κης     
Τ.Κ.: 68002  Σαμοθρα κη 
Πληροφορί ες: κα. Ρώμανί δου Παρθε να 
Τηλ.: 2551041218/2551042195 
Fax : 2551041641 
Email : p.romanidou@samothraki.gr  
URL:www.samothraki.gr 

mailto:p.romanidou@samothraki.g


2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 

Προσφέρεταί ελεύθερη, πλήρης, άμεση καί δώρεάν ηλεκτρονίκή πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον είδίκό, δημόσία προσβάσίμο χώρο «ηλεκτρονίκοί δίαγώνίσμοί» της πύλης 
www.promitheus.gov.gr καθώς καί στην ίστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.samothraki.gr.  

3. Τόπος Εκτέλεσης: Σαμοθράκη Νομός Έβρου 

4. Τίτλος Έργου: Αποκατάσταση αστοχήσαντος κεντρίκού αγώγού ρέματος Καμάρας στη Χώρα 
Σαμοθράκης 

Αντίκεί μενο του ε ργου εί ναί η κατασκευη  του κεντρίκου  αγώγου  ομβρί ών που παροχετευ εί εκτο ς 
τών α λλών καί το ρε μα Καμα ρας στη Χώ ρα Σαμοθρα κης , ο οποί ος καταστρα φηκε απο  τη θεομηνί α 
της 25ης καί 26ης Σεπτεμβρί ου. Ο συγκεκρίμε νος  αγώγο ς ανεξα ρτητα τών ζημίώ ν της εκδηλώθεί σας 
Θεομηνί ας, δεδομε νου ώς η δη αστοχη σας αγώγο ς δεν θα μπορου σε να υπηρετη σεί τίς συ γχρονες 
ανα γκες της Χώ ρας. Οί εργασί ες αφορου ν την αποκατα σταση του κεντρίκου  αγώγου , την απορροη  
του καταστρώ ματος του δρο μου καί τών δομημε νών καί αδο μητών εκτα σεών εκατε ρώθεν του 
αγώγου , την υψομετρίκη  αποκατα σταση τών επίφανείώ ν ε μπροσθεν του Κε ντρου Υγεί ας καί τη 
δημίουργί α νε ου αγώγου  που θα επίτρε πεί την ομαλη  καί απρο σκοπτη παροχε τευση τών ομβρί ών 
στο κατα ντη τμη μα της Πλατεί ας Εφκα . 
Θα κατασκευαστου ν τοί χοί γία την αντίστη ρίξη τών πρανώ ν τών παρα πλευρών ίδίοκτησίώ ν του 
αγώγου , αποκατα σταση οδοστρώ ματος καί πλακοστρώ σεών καί σε αγώγο  ανοίκτη ς δίατομη ς θα 
τοποθετηθου ν μεταλλίκα  κα γκελα ασφαλεί ας. 
Τε λος θα κατασκευαστεί  μία μεταλλίκη  βαθμί δα με γε φυρα πλα τους 1,50μ. γία την προσπε λαση στο 
Κε ντρο Υγεί ας 

 

5. Εκτίμώμενη Αξία : 685.483,87  ευρώ πλέον ΦΠΑ 

6. Δίάρκεία Σύμβασης: έξί μήνες (6) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 

7. Κρίτήρία επίλογής: :Όπώς αυτά αναφέρονταί στο άρθρο 22 (Β_Γ_Δ_Ε) της Δίακήρυξης 

8. Εγγυη σείς Συμμετοχη ς: Γία την συμμετοχη  στον δίαγώνίσμο  απαίτεί ταί η κατα θεση απο  τους 
συμμετε χοντες οίκονομίκου ς φορεί ς, κατα  τους ο ρους της παρ. 1 α) του α ρθρου 72  

του ν. 4412/2016, εγγυητίκη ς επίστολη ς συμμετοχη ς, που ανε ρχεταί στο ποσο  τών 
13.709,68 ευρώ . i 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπεί να ίσχύεί τουλάχίστον γία τρίάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ίσχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοί μέχρί 22-1-2019 

9. Κρίτη ρίο ανα θεσης συ μβασης: Κρίτη ρίο γία την ανα θεση της συ μβασης εί ναί η πλε ον 
συμφε ρουσα απο  οίκονομίκη  α ποψη προσφορα  μο νο βα σεί τίμη ς (χαμηλο τερη τίμη ).  

10. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 22/3/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ καί ώρα 15.00 

Ημερομηνία αποσφράγίσης: 28/3/2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ καί ώρα 12.00 



13. Φάκελοί προσφορών: Οί προσφορές υποβάλλονταί από τους ενδίαφερόμενους ηλεκτρονίκά 
μέσώ της δίαδίκτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρί την καταληκτίκή 
ημερομηνία καί ώρα που ορίζεταί στο άρθρο  18 της δίακήρυξης, σε ηλεκτρονίκό φάκελο του 
υποσυστήματος.  

14. Χρόνος ίσχύς προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύεί τον συμμετέχοντα στον 
δίαγώνίσμό κατά τη δίάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, γία δίάστημα εννιά (9) μηνώνii, από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τών προσφορών. 

15. Γίνεταί δεκτή μόνο η ηλεκτρονίκή υποβολή Προσφορών.  

16. Χρηματοδότηση : Το έργο χρηματοδοτείταί από το Πρόγραμμα Δημοσίών Επενδύσεών 
ΣΑΕ 572 σε βάρος του προϋπολογίσμού του ενάρίθμου έργου 2014ΣΕ57200002 καί 
πίστώση στον προϋπολογίσμό του 2018 του Δήμου Σαμοθράκης στον ΚΑ 70/7336.06 

17. Δίαδίκασίες προσφυγής σύμφώνα με το άρθρο 4.3 της δίακήρυξης 

Δεν προβλέπεταί χορήγηση προκαταβολής.  

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκρίθεί από την Οίκονομίκή Επίτροπή του Δήμου Σαμοθράκης 

 

Σαμοθράκη 14 -3-2018 

Ο Δήμαρχος 

Αθανάσίος Βίτσας 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1) ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ , 4οχλμ ΕΟ Κομοτηνής Ξάνθης 

2) ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 

3)ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. Ξάνθη 

 

i  Το ποσοστο  της εγγυ ησης συμμετοχη ς δεν μπορεί  να υπερβαί νεί το 2% της εκτίμώ μενης αξί ας 
της συ μβασης, χώρί ς το Φ.Π.Α., με ανα λογη στρογγυλοποί ηση (α ρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδα φίο 
πρώ το του ν. 4412/2016). 

ii Ορί ζεταί ο χρο νος απο  την Αναθε τουσα Αρχη  κατ΄ εκτί μηση τών ίδίαίτεροτη τών της δίαδίκασί ας. 
Γία τον καθορίσμο  του χρο νου ίσχυ ος της προσφορα ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
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