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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 

Αριθμ. Πρωτ. 3967/2018 

Ημερομηνία 21/12/2018 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Ο Δήμαρχος Ύδρας 

 

προκηρύσσει 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ, με 

προϋπολογισμό δημοπράτησης 26.702,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). 

 

- Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός 

ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και με 

τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με 

τον συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις 

του νόμου αυτού. 

 

- Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει 

μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε 

γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

- Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

- Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη 

χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής 

Διακήρυξης. 

 

- Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης 

 

- Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 της 

διακήρυξης με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία θα συνεδριάσει στα 

γραφεία του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων Π.Ε. 

(Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως αριθμ. 2, Πειραιάς, Όροφος 1ος). 

 

- Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των 

προσφορών ορίζεται η 11/1/2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα  11:00πμ. 

 

- Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων  Ηλεκτρομηχανολογικών 

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 
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- ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

 

- Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο της σύμβασης, τα παραρτήματά τους και το έντυπο οικονομικής 

προσφοράς, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ύδρας (www.ydra.gov.gr). Για να 

υποβάλλουν όμως προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν 

το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, 

υπεύθυνος κ. Ζ. Ράππα, τηλ. 2298320200. 

 

  

Ο Δήμαρχος Ύδρας 

 

 

 

 

Γεώργιος Κουκουδάκης 
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