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Κύθηρα, 14-12-2017
Αρ. πρωτ. 4633

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016)
του Έργου:
«ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ»
Ο Δήμαρχος Κυθήρων
προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 43.971,00€ χωρίς
Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 73.989,12 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α..
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους διακήρυξης
του έργου που εγκρίθηκαν με την αρ. 327/2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων, πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 182/2016 (ΦΕΚ
4269/Τεύχος Β΄/30-12-2016) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ.
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΗ –ΧΩΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
Ταχ.Κωδ.: 80100
Τηλ.: 2736031755
Telefax: 2736031919
E-mail: ty@kythira.gr
Ιστοσελίδα:kythira.gr
Κωδικός NUTS : GR 307
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κυθήρων.που βρίσκεται επί της Πλατείας Στάη στη Χώρα
Κυθήρων – ΤΚ 80100 μέχρι και την 21-12-2017 (Πληροφορίες κ. Κωνσταντίνος Ι. Στάθης, τηλ.:
2736031755 και fax: 2736031919) .Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 (δέκα) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με
δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, η άμεση πλήρης και η
δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης και από την ιστοσελίδα του Δήμου
Κυθήρων www.kythira.gr, εκτός του έντυπου οικονομικής προσφοράς που διατίθενται υποχρεωτικά από
την Tεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κυθήρων που βρίσκεται επί της Πλατείας Στάη στη Χώρα Κυθήρων –
ΤΚ 80100 (Πληροφορίες κ. Εμμανουήλ Κασιμάτης, τηλ.: 2736031755 και fax: 2736031919)
3. Κωδικός CPV: 76340000-8 <<Γεωτρήσεις>>
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : GR 307

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Θα γίνει ανόρυξη 3 γεωτρήσεων στις παρακάτω θέσεις σύμφωνα με την επισυναπτόμενη γεωλογική
έκθεση.
Α) Κεραμωτό με ενδεικτική τομή 120 μ. περίπου
Β) Μηλίες με ενδεικτική τομή 120 μ. περίπου και
Γ)Πετρούνι με ενδεικτική τομή 150 μ. περίπου
Σε πρώτη φάση προβλέπεται η διάτρηση του εδάφους ερευνητικά και εφόσον τα αποτελέσματα είναι
θετικά από πλευράς υδροφορίας θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση ολοκλήρωσης και αξιοποίησης
(σωλήνωση, χαλίκωση, ανάπτυξη , δοκιμαστική άντληση).
CPV-76340000-8 <<Γεωτρήσεις>>
Το έργο ανήκει στην κατηγορία Γεωτρήσεων.
Ο τίτλος του έργου είναι: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ».
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 73.989,12 € και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 43.971,00€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 7.914,78€
Απρόβλεπτα (15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.): 7.782,87€
Απολογιστικά: 0,00€
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%): 14.320,48€
6. Εναλλακτικές προσφορές :
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Γεωτρήσεων, ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ 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 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.
8. Εγγύηση συμμετοχής :
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά
τους όρους του άρθρου 72 του Ν.4412/2016) στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό,
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού

της υπηρεσίας 1, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 1.193,37 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές
απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον φορέα
κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς
9. Παραλαβή προσφορών :
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 28/12/2017 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.,(ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών στον διαγωνισμό) στα γραφεία της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
,Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ , Δ/νση
Εθν. Αντιστάσεως 2, Τ.Κ. 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του
Ν4412/16 (κατά το σύστημα ενιαίο ποσοστό έκπτωσης) και σε έντυπο που διατίθεται υποχρεωτικά από το
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κυθήρων.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
διαγωνισμού.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου
97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.
13. Χρηματοδότηση:
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.25.7336.15 του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ.
265/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η
βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης)
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του
άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με
α/α 379/4414/22-11-2017.
(ΑΔΑ:70ΥΤΩΛΨ-ΕΞΥ)
14. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης.
15. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κυθήρων.
16. Δημοσιεύσεις:
Το κείμενο της παρούσας προκήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kythira.gr) και δημοσιεύεται στον
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό έως
2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας , μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ

