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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                           Σαμοθράκη   7-7-2017  

ΛΝΚΝΠ ΔΒΟΝ      Αρ.Ξρωη.:4090 

ΓΖΚΝΠ ΠΑΚΝΘΟΑΘΖΠ  

ΑΡΝΡΔΙΔΠ ΡΚΖΚΑ ΡΔΣΛΗΘΖΠ  ΞΖΟΔΠΗΑΠ   

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ &ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ  

  Αρ. Κελέηης:32/2016  

 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ  ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 

 

 Ζργο: Ο  Διμοσ Σαμοκράκθσ  προκθρφςςει ανοιχτό διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ του ζργου : 

«Βεληίωζη και αναβάθμιζη σποδομών δημοηικού ζτολείοσ Θαμαριώηιζζας 

Γήμοσ Παμοθράκης»με προχπολογιςμό  452.997,15 €.( με  ανακεϊρθςθ και ΦΠΑ), που κα 

διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. 

Το ζργο ςυντίκεται από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ εργαςιϊν: 

α) κατθγορία  εργαςιϊν οικοδομικα    με προχπολογιςμό  311.961,78 €  χωρίσ ανακεϊρθςθ και ΦΠΑ. 

β) κατθγορία  εργαςιϊν  Θ/Μ     με προχπολογιςμό   71.112,14 €  χωρίσ ανακεϊρθςθ και ΦΠΑ. 

 

2. Αντικείμενο του ζργου: Το ζργο αφορά εργαςίεσ επιςκευισ και ενεργιακισ αναβάκμιςθσ του κτιρίου  . 

 

3. Χρηματοδότηςη: Το ϋργο χρηματοδοτεύται από το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα 

"Ανατολικό Μακεδονύα Θρϊκη 2014 - 2020", ςυγχρηματοδοτεύται από το 

Ευρωπαώκό Ταμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ με κωδικό ΟΠΣ 5002330. Εγγρϊφηκε 

ςτο  Πρόγραμμα Δημοςύων Επενδύςεων (ΠΔΕ) με κωδικό (ΣΑ) 2016ΕΠ03110052 

 

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

οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι ). 

 

5.Σφςτημα 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: Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό 
ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται ςτην κατηγορύα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ(Π/Υ 
οικοδομικών=311.961,78 € χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ )και ςτην κατηγορύα 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Π/Υ Η/Μ =71.112,14 € χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ )1και 
που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 

α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 

β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη ΣΔΣ, ςτο βαθμό που η υπό 
ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ 
ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω Συμφωνύασ, καθώσ 
και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και 
ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών 
ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. 

 

 Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.i, 

ΑΔΑ: Ω1ΜΙΩ1Λ-ΒΒΤ



2 

 

 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του 
ϊρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για 
την υποβολό προςφορϊσ. Σε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ 
μορφό πρϋπει να εύναι τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού 
φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ κοινοπραξύα). 

 

 

7. Τόποσ και χρόνοσ παράδοςησ προςφορών: Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ 1 Αυγοφςτου 2017 

ημζρα Τρίτη και ϊρα 10:00 π.μ. (λιξθ τθσ υποβολισ προςφορϊν)  ςτο κτίριο του Δθμαρχιακοφ 

καταςτιματοσ   του Διμου Σαμοκράκθσ   από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

Αν για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δε διενεργθκεί  θ αποςφράγιςθ  κατά τθν οριςκείςα  θμζρα ι αν μζχρι τθ 

μζρα αυτι δεν ζχει υποβλθκεί καμία προςφορά, θ αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία 

αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ μζρα , με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ απόφαςθ 

αυτι κοινοποείται εγγράφωσ, πζντε (5) τουλάχιςτον  εργάςιμεσ πριν τθ νζα θμερομθνία ςε όςουσ 

οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου και ςτο 

ΚΘΜΔΘΣ.;; 

 Θ ίδια διαδικαςία μπορεί να επαναλθφκεί και δεφτερθ φορά με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ. 

 Θ επιλογι του αναδόχου κα γίνει ςφμφωνα με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του Ν 4412/2016 

και υπό τισ προχποκζςεισ του. 

 

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 επτά χιλιάδων επτακοςίων ςαράντα 

τριϊν  ευρϊ και πενιντα τεςςάρων   λεπτϊν  € (7.743,54€), θ οποία απευκφνεται ςτο Διμο Σαμοκράκθσ. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τουσ  πρζπει να είναι τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν και 30 θμζρεσ, δθλαδι τουλάχιςτον 

μζχρι τισ 2 Μαρτίου 2018 

 

9. Προθεςμία εκτζλεςησ του ζργου: Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου ορίηεται ςε ζξι (3) 

μινεσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και ςε χρόνο που δεν λειτουργεί το ςχολείο . 

 

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.... .iiοι 

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  

 

10. 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 2551350806 και 2551350807 , FAX επικοινωνίασ 25510 41204, αρμόδιοσ 

υπάλλθλοσ για επικοινωνία κ. Παυλίδου Παςχαλιά . 

 

http://www.alexpolis.gr/
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i  Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016. 
ii  Συμπληρώνεται από την Αναθϋτουςα Αρχό με ςαφόνεια ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα ( “εγκαύρωσ, ότοι 
ωσ την... ), προσ αποφυγό οιαςδόποτε ςύγχυςησ και αμφιβολύασ. 

Σαμοκράκθ   7/7/17 
Ο Διμαρχοσ 

 
 
 
 

Βίτςασ   Ακανάςιοσ  
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