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Ευρωπαϊκη Ένωση  

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  

και Επενδυτικά Ταμεία   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 

Έργο: Ο  Δήμος Σαμοθράκης προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση 

του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ”: με προϋπολογισμό  712.000,00 €.( 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 : p.pavlidou@samothraki.gr 

Δ/νση στο διαδίκτυο : www.samothraki.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες : Πασχαλιά Παυλίδου 

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 : 45240000-1 

 

4. Τόπος εκτέλεσης : Σαμοθράκη Ν. Έβρου 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
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5. Τίτλος Έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ” 

Σύντομη Περιγραφή : Προβλέπεται η βελτίωση – ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου 

Σαμοθράκης. Η μελέτη αφορά στην κατασκευή δύο (2) νέων γεωτρήσεων στις περιοχές 

Κουφόπετρο Αλωνίων και Αφετκό Λακώματος με τους οικίσκους των γεωτρήσεων και τους 

καταθλιπτικούς αγωγούς που θα διοχετεύουν το νερό σε υφιστάμενες δεξαμενές. 

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή δύο (2) διθάλαμων δεξαμενών εξισορρόπησης συνολικού 

όγκου 200m³, η μία στην περιοχή Κούκος Χώρας και η άλλη στην περιοχή Βαράδες, έργα 

υδρομάστευσης στην περιοχή Πέρα Θέρμα καθώς και η κατασκευή αγωγού μεταφοράς ύδατος 

από τη δεξαμενή Βαράδων έως τα δημοτικά Camping μήκους περίπου 2.300,00 μ. 

 

6. Εκτιμώμενη συνολική αξία : Αξία χωρίς Φ.Π.Α 712.000,00 Ευρώ. 

 

7. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προφορές. 

 

8. Διάρκεια Σύμβασης : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα  

(12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης . 

 

9. Προϋποθέσεις συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε Υδραυλικά και Η/Μ έργα και που είναι 

εγκατεστημένα : 

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 : Όσον αφορά στη καταλληλότητα για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στις κατηγορίες  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ και Η/Μ ΕΡΓΑ . 
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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. 

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 , σύμφωνα με την 

παραγ. 23.4γ της Διακήρυξης. 

 

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 δεκατεσσάρων 

χιλιάδων διακόσια σαράντα € (14.240,00 €), 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 : 02/07/2018  

 και ώρα 15.00. 

 

16. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 

06/07/2018 και ώρα 11.00. 

 

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. 

 

19. Γίνεται δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή Προσφορών . 

 

20. Χρηματοδότηση : Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

"Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020", συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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Περιφερειακής Ανάπτυξης με κωδικό ΟΠΣ 5003850. Εγγράφηκε στο  Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό (ΣΑ) 2017ΕΠ03110015. 

 

21. Δημοσιεύσεις : Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στον τύπο. 

 

 

 

Σαμοθράκη  29-05-2018 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 
 
 

Βίτσας   Αθανάσιος  
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