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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει δημοπρασία, με 
πρόχειρο  διαγωνισμό  επιλογής  αναδόχου  για  την  κατασκευή  του  έργου  "Κατασκευή  βάσεων  Ιστών 
αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων ν. Σερίφου'', προϋπολογισμού 8.680,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3669/08 (ΚΔΕ

Η δημοπρασία θα γίνει την  13-10-2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα  10:00 π.μ (λήξη επιδόσεως προσφορών), στα 
γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  Ερμούπολη, Τ.Κ. 841 00, 
ΣΥΡΟΣ.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1. 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 

κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ iκαι 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.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

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

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  των  παραπάνω  περιπτώσεων  α,  β  και  γ  σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/85  
(Κοινοπραξία  στην  ίδια  κατηγορία),  υπό  τον  όρο  ότι  κάθε  Εργοληπτική  Επιχείρηση  θα 
συμμετέχει  στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι  μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος.  Κατά  τα  λοιπά  εφαρμόζονται  οι  ισχύουσες  διατάξεις  για  την  συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου, από τον Κ.Α. 30.7324.001.    
Ως εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία καθορίζεται το ποσό των 140,00   ΕΥΡΩ       που αντιστοιχεί στο 2% 
του  προϋπολογισμού  μελέτης  του  έργου  (άνευ  ΦΠΑ).  Η  εγγύηση  παρέχεται  με  εγγυητικές  επιστολές 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  24  του  Ν.3669/2008  και  θα  απευθύνονται στην  Δ/νση 
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Οικονομικών  Υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου,  είτε στο  φορέα  κατασκευής,  είτε στον 
κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων  
των μελών της ενώ η ισχύς της θα είναι για τουλάχιστον 9 μήνες και (30) ημερολογιακές ημέρες.

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι θα αναλάβουν την αναπαραγωγή τους με δική τους  
δαπάνη και επιμέλεια.  Επίσης αυτά διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου. 

Η Οικονομική Προσφορά, σε κάθε περίπτωση, θα διατίθεται από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε πρωτότυπη μορφή.

Περισσότερες  πληροφορίες  και  σχετικά  τεύχη  δίνονται  στα  Γραφεία  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών 
Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ερμούπολη, Τ.Κ. 841 00 ΣΥΡΟΣ, τηλέφωνο: 22813 62702, 
τηλεομοιοτυπία: 22810 84124, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Σερίφου

Κωνσταντίνος Ρεβύνθης
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i  Κατ’  αντιστοιχία  με  τα  ουσιώδη  χαρακτηριστικά  του  έργου  σύμφωνα  με  το  άρθρο  11  της  παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 2 του Π.Δ. 71/2020 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).
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