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Σαμοθράκη  20-03-2018 

Ταχ. Δ/νση: Χώ ρα Σαμοθρα κης    Aριθμ. Πρώτ.: 1390 
Τ.Κ.: 68002  Σαμοθρα κη 
Πληροφορι ες: κα. Ρώμανι 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: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ " 

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

προσκαλεί 

με χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χώρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφώνα με το 
άρθρο 32 παρ.2γ  του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ προυπολογισμού 77.318,56 Ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α ), CPV : 45262422-5 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή  

1. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

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

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 

mailto:p.romanidou@samothraki.g


Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δώρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγώνισμοί» της πύλης 
www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.samothraki.gr.  

3. Τόπος Εκτέλεσης: Σαμοθράκη Νομός Έβρου 

4. Τίτλος Έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

 Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην ανόρυξη δύο υδρευτικών γεωτρήσεων σε 

περιοχές της Σαμοθράκης στην θέση Κούκος και Τρύπα , προκειμένου να εξασφαλισθεί η 

επάρκεια και η ποιότητα του νερού ύδρευσης στους οικισμούς του Δήμου Σαμοθράκης, λόγω 

των καταστροφών που υπέστησαν δίκτυα και υδρομαστεύσεις κατά την πλημμύρα της 25ης και 

26ης Σεπτεμβρίου 2017. 

5. Εκτιμώμενη Αξία : 77.318,56  ευρώ πλέον ΦΠΑ 

6. Διάρκεια Σύμβασης: τρείς μήνες (3) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 

7. Κριτήρια επιλογής: :Όπώς αυτά αναφέρονται στο άρθρο 22 (Β_Γ_Δ_Ε) της Διακήρυξης 

8. Εγγυη σεις Συμμετοχη ς: Για την συμμετοχη  στον διαγώνισμο  απαιτει ται η κατα θεση απο  τους 
συμμετε χοντες οικονομικου ς φορει ς, κατα  τους ο ρους της παρ. 1 α) του α ρθρου 72  

του ν. 4412/2016, εγγυητικη ς επιστολη ς συμμετοχη ς, που ανε ρχεται στο ποσο  τών 
1.546,37 ευρώ . i 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι   27-01-2019.           

9. Κριτη ριο ανα θεσης συ μβασης: Κριτη ριο για την ανα θεση της συ μβασης ει ναι η πλε ον 
συμφε ρουσα απο  οικονομικη  α ποψη προσφορα  μο νο βα σει τιμη ς (χαμηλο τερη τιμη ).  

10. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 27/03/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 

Ημερομηνία αποσφράγισης: 02/04/2018  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.00 

13. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά 
μέσώ της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο  18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος.  

14. Χρόνος ισχύς προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον 
διαγώνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννιά (9) μηνώνii, από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τών προσφορών. 

15. Γίνεται δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή Προσφορών.  



16. Χρηματοδότηση : Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίών Επενδύσεών 
ΣΑΕ 572 σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2001ΣΕ05500002 και 
πίστώση στον προϋπολογισμό του 2018 του Δήμου Σαμοθράκης στον ΚΑ 70/7336.05 

17. Διαδικασίες προσφυγής σύμφώνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.  

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σαμοθράκης 

 

Σαμοθράκη 20-03-2018 

Ο Δήμαρχος 

Αθανάσιος Βίτσας 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1) Πλατιόπουλος Ε. Γεώργιος με έδρα την Ημαθία 

2) Γκέγκας Κ. Νικόλαος  με έδρα την Θεσσαλονίκη 

3) Σπυρίδης Π. Ευθύμιος   με έδρα την Θεσσαλονίκη. 

 

i  Το ποσοστο  της εγγυ ησης συμμετοχη ς δεν μπορει  να υπερβαι νει το 2% της εκτιμώ μενης αξι ας 
της συ μβασης, χώρι ς το Φ.Π.Α., με ανα λογη στρογγυλοποι ηση (α ρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδα φιο 
πρώ το του ν. 4412/2016). 

ii Ορι ζεται ο χρο νος απο  την Αναθε τουσα Αρχη  κατ΄ εκτι μηση τών ιδιαιτεροτη τών της διαδικασι ας. 
Για τον καθορισμο  του χρο νου ισχυ ος της προσφορα ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
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