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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                              Κάρυςτοσ , 07/03/2019 
ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ                                                           
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ& 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                                                                           Αρ. Πρωτ: 2578 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ , ΕΡΓΩΝ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΣΕΤΧΟ Α 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ 

(ΑΡΘΡΟΤ 122 Ν.4412/16) 
 
1. Επωνυμία και Διευθφνςεισ: 
 Επίςθμθ Επωνυμία: Διμοσ Καρφςτου / Σμιμα Μελετϊν , Ζργων & Προμθκειϊν 
 Σαχ. Δ/νςθ: Ι. Κότςικα & Ελλ. Αμερικισ , TK 34001, Κάρυςτοσ , Ελλάδα, NUTS: EL642 ΚΑΡΤΣΟ  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  info@dimoskarystou.gr  
 Δ/νςθ ςτο διαδίκτυο: www.dimoskarystou.gr  
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ:  Ξυνογαλάσ Ιωάννθσ  
 Σθλζφωνο :. +30 2224350012 Φαξ: +302224023666  

  2.Επικοινωνία:  
 Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα   τθσ ςφμβαςθσ ςτον 
χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου 
Καρφςτου www.dimoskarystou.gr.  
 
 3. Σφποσ Αναθζτουςασ Αρχήσ & Δραςτηριότητα που αυτή αςκεί: Αρχι τοπικισ     αυτοδιοίκθςθσ 

 
 4. Η ςφμβαςη δεν αφορά από κοινοφ διαδικαςία δημόςιασ ςφμβαςησ και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή 
αγορών 
 

   5. Κωδικόσ Κφριου Λεξιλογίου CPV: 45233120-6 
 

6. Σόποσ Εκτζλεςησ: NUTS: EL642 Δ.Ε. Καρφςτου του Διμου Καρφςτου 
 

  7. Σίτλοσ ζργου: «Βελτίωςη δρόμου πρόςβαςησ προσ .Μ.Α. Δήμου Καρφςτου » 
     φντομη Περιγραφή:  

Σο ζργο ζχει ωσ αντικειμενικό ςκοπό να εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ και να βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ διακίνθςθσ 
αγροτικϊν οχθμάτων, μθχανθμάτων αλλά και τθν ευρφτερθ διαχείριςθ ΑΑ ςτο Διμο Καρφςτου, κακϊσ αποτελεί 
τθ μοναδικι πρόςβαςθ ςτο χϊρο του απεκαταςτθμζνου ΧΑΔΑ-πλζον ΜΑ, Καρφςτου. 
Πρόκειται για ζργο ολοκλιρωςθσ υφιςτάμενθσ οδοποιίασ και αφορά: 
α) ςτθν καταςκευι μίασ ςτρϊςθσ υπόβαςθσ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 10εκ., από κραυςτό υλικό λατομείου.  
β) ςτθν καταςκευι δφο ςτρϊςεων βάςθσ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 10εκ. θ κάκε μία, επίςθσ από κραυςτό υλικό 
λατομείου. 
γ) ςτθν καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ πάχουσ 5εκ. 
δ) ςτθν καταςκευι οχετϊν ομβρίων υδάτων 
Σο μικοσ τθσ αγροτικισ οδοφ είναι ςυνολικά 5.673,73μ., όμωσ θ παρζμβαςθ που περιγράφεται ςτθν παροφςα, 
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αφορά ςτο τμιμα τθσ οδοφ από τθν διαςταφρωςθ τθσ Ε.Ο. Καρφςτου-Μαρμαρίου ζωσ τθν κζςθ Κοφτικασ του 
κάμπου Καρφςτου. Σο ςυνολικό μικοσ επζμβαςθσ ανζρχεται ςτα 2.600μ. 
 
 8. Εκτιμώμενη ςυνολική αξία: Αξία χωρίσ ΦΠΑ 491.935,48 ΕΤΡΩ 
 
 9. Απαγορεφονται οι εναλλακτικζσ προςφορζσ  
 

10. Διάρκεια φμβαςησ: Προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι επτά (7) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 

 11. Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ:  

 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτην 
κατηγορία Οδοποιίασ, 1η τάξη και άνω του ΜΕΕΠ και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.   

 Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ  

 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των παρ. 1 
(ε) και 3 (β)του άρκρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ 
νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ 
μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία).  
 
• Λόγοι αποκλειςμοφ: φμφωνα με το άρκρο 73 του Ν.4412/16 και το άρκρο 22 τθσ διακιρυξθσ. 
 Κριτήρια επιλογήσ: Απαιτείται οι οικονομικοί φορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό 
μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Ειδικά οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν 
Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ι ςτα νομαρχιακά 
μθτρϊα ςτθν κατθγορία/-ιεσ ΟΔΟΠΟΙΙΑ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν τισ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Παράρτθμα XI του 
Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι ικανότθτα, κακϊσ και επαγγελματικι 
ικανότθτα: όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 100 του Ν. 3669/08 για την 1η τάξη και άνω Μ.Ε.Ε.Π..  
 
12. Διαδικαςία Ανάθεςησ: Ανοικτι 
 
13. Η φμβαςη δεν υποδιαιρείται ςε τμήματα 
 
 14. Κριτήριο Ανάθεςησ τησ φμβαςησ: είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 
βάςει τιμισ (επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ κατά ομάδεσ ομοειδϊν εργαςιϊν – άρ. 95 παρ. 2α Ν.4412/2016).  
 
15. Ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών: 01/04/2019, θμζρα Δευτζρα και Ώρα λιξθσ 
τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 13:00 μ.μ. 
 
16. Φάκελοι προςφορών: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Εντόσ τριϊν 3 εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι 
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υποβολι προςκομίηεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και 
ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ.  
 
17. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό 
κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του Ν.4412/2016, για διάςτθμα δζκα (10) μθνϊν, από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. 
 
 18. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορών ορίηεται θ 05/04/2019 θμζρα 
Παραςκευι και ϊρα 11:00 π.μ.  

 
 19. Πρόςωπα τα οποία επιτρζπεται να παρίςτανται ςτην αποςφράγιςη: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ. 
 
 20. Γλώςςα Διαδικαςίασ: Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά 
ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα.  
 
21. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προςφορών.  
 
22. Χρηματοδότηςη: Σο ζργο χρθματοδοτείται από το Ε.Π. –Τ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020 ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟΤ : 
2018Ε27510019.  
 
23. Διαδικαςίεσ Προςφυγήσ: Ζνςταςθ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ υποβάλλεται εντόσ προκεςμίασ 5 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν 
άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι 5 θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Η ζνςταςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ 
ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με 
το άρκρο 127 του ν. 4412/2016. Σο παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ 
γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.  
 
24. Άλλεσ πληροφορίεσ  
• Εγγφθςθ ςυμμετοχισ: Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72 του ν.4412/2016, εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 9.838,71 ευρώ. τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν 
φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.  
Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Καρφςτου. 
 
25.Χορήγηςη προκαταβολήσ   
• Προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο(Ν.4314/2014 αρ.59 παρ.15& Ν.3614/2007 αρ.25 
παρ.10) 
 

                                                                                                          Κάρυςτοσ , 07/03/2019  
                                                                                                                   Ο Δήμαρχοσ  
 
 
 
 

Ραβιόλοσ Ελευθζριοσ  
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