
                                                                                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 
 

   Αρ. Πρωτ: - 3065 -  

 

 

Η πίστωση προέρχεται από το ΥΠΕΣ Πρόγραµµα «Λειψυδρία»  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

του έργου: 

«ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ 
Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΦΕΛΙΝΟΥ» 

Ο ∆ήµος Νέας Ζίχνης προκηρύσσει ανοιχτό  διαγωνισµό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ)] για την ανάθεση 

του έργου  µε τίτλο: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΦΕΛΙΝΟΥ» (CPV: [76300000-6]– Εργασίες 

γεώτρησης, Κωδικός NUTS:EL526 µε προϋπολογισµό 116.935,48€ (πλέον Φ.Π.Α 

24%),28.064,52€ . 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , µε 
προϋπολογισµό  115.724,64€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)  
Το παρόν έργο αφορά την ανόρυξη µιας νέας υδρευτικής γεώτρησης στην Αλιστράτη και την 
ανόρυξη µιας νέας υδρευτικής γεώτρησης στον Σφελινό του ∆ήµου Νέας Ζίχνης. 
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.dimos-
neaszixnis.gr. 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ   και 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 Σ∆Σ, 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. 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής 

στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α2 τάξη και άνω, η Κ/ξ 2Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ .   
Για φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται 
να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του παραρτήµατος ΧΙ 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 Σ∆Σ, 
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, 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 
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εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου …. της διακήρυξης.  
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η 
Ιουλίου 2022, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 µ.µ. και ως ηµεροµηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11 Ιουλίου 2022, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 11:00 π.µ., η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και θα 
υποβληθεί σύµφωνα µε αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.  
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του 
ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού.  
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).  
Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά.  
∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.  
∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης.  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος.  
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ∆ύο 
χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα ενός λεπτών (2.338,71 €) και ισχύ 
µέχρι την 03/06/2023  
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) µήνες µετά την ηµέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισµού.  
∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.  
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από 
την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές 
προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.  
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί  από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Νέας Ζίχνης 
Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόµενοι από το ∆ήµο Νέας Ζίχνης, 
αρµόδιος υπάλληλος ∆ηµήτριος Παπαδάκης (τηλ.2324350626 Φαξ: 2324350611 ) και την 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Νέας Ζίχνης (τηλ: 2324350628-626 Φαξ:2324350611), τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα "Λειψυδρία" του ΥΠΕΣ και 
συγκεκριµένα από την ΣΑΕ 055. 
 

 Νέα Ζίχνη,  10 / 06 /2022 

Ο  ∆ήµαρχος Νέας Ζίχνης 

 

Μπόζης Παντελής 
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