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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

O Γήκνο Ύδξαο, δηαθεξχζζεη ηε κε αλνηθηή δεκνπξαζία επηινγή αλαδφρνπ γηα ην 

έξγν «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΔΣΡΙΝΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΣΗ 

ΘΔΗ ΚΑΜΙΝΙ ΓΗΜΟΤ ΤΓΡΑ», ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση..495/2016 

δηαθήξπμε, κε πξνυπνινγηζκφ 60.000,00 Δπξψ (κε αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), πνπ 

αλαιχεηαη σο εμήο: Γαπάλε Δξγαζηψλ: 35.665,00€, Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ 

(Γ.Δ.+Ο.Δ.): 6.419,70€, Απξφβιεπηα (πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ 

Γ.Δ.+ Ο.Δ.): 6.312,71€, Αλαζεψξεζε: 383,08€, Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο: 

11.219,51€.  

Ανηικείμενο ηοσ έργοσ είλαη ε θαηαζθεπή πέηξηλσλ αλαβαζκψλ ππαηζξίνπ ζεάηξνπ 

ζηε ζέζε Κακίλη Γήκνπ Ύδξαο, φπσο αλαιπηηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 

61/2015 κειέηε ηεο Γηεπζχλζεσο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Νήζσλ 

Αηηηθήο. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) 

εκεξνινγηαθνχο κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Χρημαηοδόηηζη:  Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Ύδξαο. 

Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 

Σύζηημα δημοπράηηζης: Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα 

ππνβιεζεί κε ην ζχζηεκα εληαίνπ πνζνζηνχ έθπησζεο.  

Απαιηούμενες εγγσήζεις: Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαηαηίζεληαη 

απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ  

2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο, εθηφο Φ.Π.Α, ήηνη ζην πνζφ ησλ 975,61 

επξψ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο δελ γίλνληαη δεθηέο, αλ έρνπλ ρξφλν ηζρχνο 

κηθξφηεξν ησλ 6 κελψλ θαη 30 εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο, δειαδή 

πξέπεη λα έρνπλ ηζρχ ηνπιάρηζηνλ κέρξη  8/10/2016. 

Δικαιούμενοι ζσμμεηοτής:  

-Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:   

α. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ 

ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ γηα 

έξγα θαηεγνξίαο  Οηθνδνκηθψλ 

α.1   θαη νη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Νήζσλ γηα έξγα 

θαηεγνξίαο  Οηθνδνκηθψλ 

β. Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο 

Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ή πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζηα 

νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη 
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εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο 

θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Δ.Δ.Π. 

γ. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη 

θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα 

παξφκνηα κε ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε. 

- Κνηλνπξαμίεο Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε 

νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 ηνπ ΚΓΔ 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 199, παξ. 2 γ. πεξ. ββ) ηνπ λ. 4281/2014 

(Κνηλνπξαμία ζηελ ίδηα θαηεγνξία) θαη ππφ ηνλ φξν φηη θάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε ζα 

ζπκκεηέρεη ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 25% ηεο 

θαινχκελεο θαηεγνξίαο.  

Τόπος και τρόνος παράδοζης προζθορών: Η δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ηελ 

8/3/2016, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 πκ, απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Ύδξαο, ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ύδξαο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Ύδξα 

(αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ). 

Παραλαβή ηεστών: Σν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ 

ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, δηαηίζεληαη απφ ηε Σακεηαθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ύδξαο, εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, Πιεξνθνξίεο  ηει.: 22983-

20211, 22983-20213 Φαμ: 22980-53539. Σα ζηνηρεία απηά ρνξεγνχληαη ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο κέρξη θαη ηελ Πέκπηε, 3/3/2016. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, νη 

ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε 15 

ΔΤΡΧ, εθηφο αλ αλαιάβνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο κε δηθή ηνπο δαπάλε θαη επηκέιεηα   

Λοιπές πληροθορίες: Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ύδξαο.  

 

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΤΓΡΑ 
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