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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΜΕΩ ΣΟΤ Ε..Η.ΔΗ.. 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΟΤ 

Ο Δήκνο Ύδξαο πξνθεξύζζεη αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ 

εθηέιεζεο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΟ ΡΕΜΑ  

ΚΑΜΙΝΙΟΤ ΤΔΡΑ», εθηηκώκελεο ζπλνιηθήο αμίαο ζύκβαζεο 157.258,07 εςπώ (πλέον 

Φ.Π.Α.), κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα 

ζπληαρζεί θαη ζα ππνβιεζεί κε ην ζύζηεκα πξνζθνξάο ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο 

θαηά νκάδεο ηηκώλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2(α) ηνπ Ν.4412/2016, κε 

έιεγρν νκαιόηεηαο ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο. 

• Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία Επικοινωνίαρ: 

Αλαζέηνπζα αξρή: ΔΗΜΟ ΤΔΡΑ 

Σει. 22983 20200 

Telefax 22980 53482 

E-mail ydra@ydra.gov.gr 

• Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: 

Πξνζθέξεηαη ειεύζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα έγγξαθα 

ηεο ζύκβαζεο ζηνλ εηδηθό, δεκόζηα πξνζβάζηκν, ρώξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο 

πύιεο www.promitheus.gov.gr  θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ www.ydra.gov.gr. 

• Κωδικόρ NUTS κύπιος ηόπος εκηέλεζηρ ηος έπγος:  EL307  

• Κωδικόρ CPV: 44113200-7, 45246400-7 

• Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: Με ην έξγν απηό πξόθεηηαη λα γίλνπλ ήπηεο 

παξεκβάζεηο ζην ξέκα Κακηληνύ ηεο Τδξαο κεηά ηελ νξηνζέηεζή ηνπ κε ζθνπό ηελ νκαιή 

απνξξνή ησλ νκβξίσλ θαη ηελ απνθπγή πλημμυρικών φαινομένων ςτην περιοχή. 

• Απαγοπεύονηαι οι εναλλακηικέρ πποζθοπέρ. 

• Διάπκεια ζύμβαζηρ: Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη έμη (6) κήλεο από ηελ 

εκέξα ηνπ νξηζκνύ Επηβιέπνληνο κεραληθνύ από ηελ Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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• Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ: Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ
  

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη  ζε έξγα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή  

ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, β) ζε 

θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Ε.Ο.Υ.), γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Δ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε δεκόζηα ζύκβαζε θαιύπηεηαη 

από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε 

Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζώο θαη δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ 

ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

• Λόγοι αποκλειζμού / Κπιηήπια επιλογήρ: ύκθσλα κε ην άξζξν 22 ηεο 

δηαθήξπμεο. 

• Η ζύκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα. 

• Φάκελοι πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο 

ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ ζε 

ειεθηξνληθό θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Σν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ ζα 

ζπκπιεξσζεί από ηνπο δηαγσληδόκελνπο, παξάγεηαη από ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο. Εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 

πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε 

κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ε πξσηόηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. Η ελ 

ιόγσ ππνρξέσζε δελ ηζρύεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο, νη νπνίεο θέξνπλ 

πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή. 

• Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Κάζε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά δεζκεύεη ηνλ 

ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκό γηα δηάζηεκα έμη (6) κελώλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

• Η ημεπομηνία και ώπα λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηων πποζθοπών είλαη ε 

28/12/2018, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 15:00. 

• Η ημεπομηνία και ώπα ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ ηων πποζθοπών είλαη ε 

8/1/2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00 π.κ. 

• Γλώζζα διαδικαζίαρ: Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλόκελα ζε απηέο ζηνηρεία, 

θαζώο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα ή ζπλνδεύνληαη 

από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

• Υπημαηοδόηηζη: Σν Έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ΠΔΕ θαη ίδηνπο πόξνπο. Δελ 

πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 

• Πποδικαζηικέρ πποζθςγέρ: ύκθσλα κε ην άξζξν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο. 

• Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ: Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε 

από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο, θαηά ηνπο όξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72
 

ηνπ λ. 4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 3.145,16 

επξώ. Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο δηαθήξπμεο, ήηνη κέρξη 

28/7/2019, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΤΔΡΑ 

 

 

 

Γεώπγιορ Κοςκοςδάκηρ 
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