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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Ύδρας διακηρύττει ότι την 27/7/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
(λήξη  παράδοσης  των  προσφορών)  στα  γραφεία  του  Τμήματος  Τεχνικής
Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής (Εθνικής Αντιστάσεως αριθμ. 2, Πειραιάς
ΤΚ 18531), θα διεξαχθεί ανοιχτή Δημοπρασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  με  βάση  την  τιμή  και
σύμφωνα  με  το  άρθρο  95  παρ.  2.(α)  του  ν.  4412/2016,  για  την  επιλογή
αναδόχου  για  την  κατασκευή  του  έργου  με  τίτλο:  «  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΙΧΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ     ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΥΔΡΑΣ  ». 

 Αντικείμενο του έργου είναι η αμφίπλευρη επέκταση του μήκους του γηπέδου
του Δήμου Ύδρας, δηλαδή των παράλληλων προς τα τέρματα πλευρών για να
δημιουργηθούν  οι  απαραίτητες  αποστάσεις  ασφαλείας  σύμφωνα  με  τις
προδιαγραφές,  μεταξύ  των ορίων  του  καθαρά  αγωνιστικού  χώρου και  των
ορίων του γηπέδου, η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, διάφορες εργασίες για
την ολοκλήρωση του έργου. (CPV: 45236119-7)

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΠΕΝΤΕ (5) μήνες από
την  ημέρα  υπογραφής  της  σύμβασης.  Οι  αποκλειστικές  και  ενδεικτικές
τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Ο  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  145.000  ΕΥΡΩ και
αναλύεται:  Δαπάνη  Εργασιών   84.871,10  ΕΥΡΩ,  Γενικά  έξοδα  και  Όφελος
εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)  15.276,80 ΕΥΡΩ,  Απρόβλεπτα  (ποσοστού 15% επί της
δαπάνης  εργασιών  και  του  κονδυλίου  Γ.Ε.+Ο.Ε.)  15.022,18  ευρω που
αναλώνονται  σύμφωνα  με  τους  όρους  του  άρθρου  156  παρ.  3.(α)  του ν.
4412/2016, Απολογιστικά 1.765,40 ΕΥΡΩ και Φ.Π.Α. 28.064,52 ΕΥΡΩ.

 Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΔΕ. 
 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών (Α2η τάξη και άνω) 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και

4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
 Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική

μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί

ΑΔΑ: Ω8ΩΗΩΗΞ-0ΝΧ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.06.19 10:40:29
EEST
Reason:
Location: Athens

17PROC001544723 2017-06-19



ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη  ενός  και  μοναδικού  φορολογικού  μητρώου  για  την  ένωση  (πχ
κοινοπραξία).

 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού
του  έργου  εκτός  Φ.Π.Α.  δηλαδή 2.338,71  ΕΥΡΩ και  η  σχετική  εγγυητική
επιστολή  θα  απευθύνεται  προς  το  Δήμο  Ύδρας.  Η  ισχύς  της  θα  είναι
τουλάχιστον έξι  (6)  μηνών και  30 ημερών,  μετά την ημέρα διεξαγωγής  του
διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών 
 Για  την  παραλαβή  των  τευχών,  οι  ενδιαφερόμενοι  καταβάλλουν  τη  δαπάνη

αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε  50  ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος
αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία
της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης
να  λάβουν  αντίγραφα  αυτών  με  δαπάνες  και  φροντίδα  τους. Οι
ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  παραπάνω  στοιχεία  και
ταχυδρομικά,  εφόσον  τα  ζητήσουν  έγκαιρα  και  εμβάσουν,  κατόπιν
συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο
εδάφιο  δαπάνης  και  τη  δαπάνη  της  ταχυδρομικής  αποστολής  τους.  Η
αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  τα  ζητηθέντα  στοιχεία  μέσω  των  Ελληνικών
Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να
φέρει  ευθύνη  για  την  έγκαιρη  άφιξη  τους  στον  ενδιαφερόμενο.  Τέλος  οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ύδρας www  .  ydra  .  gov  .  gr.

 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ύδρας.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι
με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ύδρας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Aρμόδιος υπάλληλος κ. Γ. Σερέτη (τηλ. 2298320200, φαξ. 2298053482,  email:
ydra@ydra.gov.gr).

Ο  Δήμαρχος Ύδρας

Γεώργιος Κουκουδάκης 
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