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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Έργο: Ο  Δήμος Σαμοθράκης προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΤΑ 
ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015 

με προϋπολογισμό  241.935,48 € (χωρίς  Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. 

  
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία Επικοινωνίας 
Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Σαμοθράκης 
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Χωρα Σαμοθράκης 68002 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : dim@samothraki.gr, p.romanidou@samothraki.gr 
Δ/νση στο διαδίκτυο : www.samothraki.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες : Παρθένα Ρωμανίδου 
Τηλέφωνο : 2551042195 - 2551041218 
Fax : 2551041641 
Κωδικός NUTS : EL 511 
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, 
χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.samothraki.gr)Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα παραπάνω στοιχεία 
επικοινωνίας . 
 
3. Κωδικός CPV : 45432112-2 
 
4. Τόπος εκτέλεσης : Σαμοθράκη Ν. Έβρου 
 
5. Τίτλος Έργου : “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΕΤΗ 2014-2015 ” 
Σύντομη Περιγραφή :  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 

Σαμοθράκη 8/6/2018 

Αρ. Πρωτ. : 2885 
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Εκτέλεση έργων οδοποιίας, δηλαδή προβλέπεται αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων 
οδών του οικισμού Καμαριώτισσας, κατασκευή ασφαλτόδρομου και οδοφωτισμού 
από την διασταύρωση γέφυρας Κρέμασης έως Γριά Βάθρα του Δήμου Σαμοθράκης  

 
6. Εκτιμώμενη συνολική αξία : Αξία χωρίς Φ.Π.Α 241.935,48 Ευρώ. 
 
7. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προφορές. 
 
8. Διάρκεια Σύμβασης : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
έξι  (06) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης . 
 
9. Προϋποθέσεις συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών i που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ για 
ύψος προϋπολογισμού 206.596,45 € iiκαι στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
για ύψος προϋπολογισμού 30.261,1 € που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης . 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται 
από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή 
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού 
φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
 
10. Λόγοι αποκλεισμού : Σύμφωνα με το άρθρο 22 Α της Διακήρυξης 
 
11. Κριτήρια επιλογής : (α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠiii στην/στις κατηγορία/ες 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
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Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν 
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 
ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 
 
12. Εγγύηση συμμετοχής : Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 
1(α) του άρθρου 302 του Ν4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και 
εβδομήντα ενός λεπτών € (4.838,71 €), η οποία απευθύνεται στο Δήμο Σαμοθράκης. Ο 
χρόνος ισχύος τους  πρέπει να είναι τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) 
ημέρες, από την ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών.   
 
13. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα . 
 
14. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης : είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη Προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) - άρθρο 264 ν.4412/2016 . 
 
15. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών : 
09/07/2018 
 και ώρα 15.00. 
 
16. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
ορίζεται η 13/07/2018        και ώρα 10.00. 
 
17. Φάκελοι προσφορών : Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 
ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της 
παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.Εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον 
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 
φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή . 
 
18. Χρόνος ισχύος Προσφορών : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον 
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για 
διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 
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19. Γίνεται δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή Προσφορών . 
 
20. Χρηματοδότηση : Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων ΣΑΕ 571 σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 
2014ΣΕ57100004.   
 
21. Δημοσιεύσεις : Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στον τύπο. 
 
 

 

                                                 
i Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να 

καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.  
ii  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας 

(αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του 
ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 

iii  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και 

η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 

105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σαμοθράκη  

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

Βίτσας Αθανάσιος 
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