
  

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                              Κάρυςτοσ , 30/09/2019 
ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ                                                           
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                                                                           Αρ. Πρωτ: 11456 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ , ΕΡΓΩΝ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

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 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: [374221000-5]] 

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

  7. Σίτλοσ προμήθειασ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΙΚΟΤΝΘΕΣΙΚΟΤ ΣΑΠΗΣΑ ΑΤΛΕΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤ ΚΑΡΤΣΟΤ  » 

     φντομη Περιγραφή:  

Η προμικεια αφορά ςε υλικά για τθν καταςκευι ακλθτικισ επιφάνειασ ςε γιπεδα μπάςκετ του Διμου 
Καρφςτου 

Η επιφάνεια, ςυνολικοφ εμβαδοφ 2750,00 τ.μ., είναι ςιμερα επιςτρωμζνθ με ςτρϊςθ αςφάλτου θ οποία 
λόγω ολιςκθρότθτασ είναι ακατάλλθλθ για ακλοπαιδιζσ. Με τισ προβλεπόμενεσ  με τθν παρζμβαςθ εργαςίεσ 
το πρόβλθμα αυτό αντιμετωπίηεται οριςτικά και επιςτρϊνεται ακρυλικόσ ελαςτομερισ τάπθτασ. 

 8. Εκτιμώμενη ςυνολική αξία: Αξία χωρίσ ΦΠΑ 41.250,00 ΕΤΡΩ 
 
 9. Διάρκεια φμβαςησ: Προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ είναι δφο (2) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 

 10. Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ:  
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, 
ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) 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. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 
 3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
 
• Λόγοι αποκλειςμοφ: φμφωνα με το άρκρο 73 του Ν.4412/16 και το άρκρο 2.2 τθσ διακιρυξθσ. 

 Κριτήρια επιλογήσ: Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ 

προμικειασ.  Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 

εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του 

Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ 

του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που 

δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν 

Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε 

αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο  

11. Διαδικαςία Ανάθεςησ: υνοπτικόσ διαγωνιςμόσ 

12. Κριτήριο Ανάθεςησ τησ φμβαςησ: Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά  βάςει τιμισ, για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν. 

 
13. Ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών: Ο διαγωνιςµόσ κα διεξαχκεί ςτα γραφεία 
του  Διμου Καρφςτου, µε καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ ςτισ 14/10/2019, ηµζρα Δευτζρα και ϊρα λιξθσ 
υποβολισ προςφορϊν ςτισ 11:00 π.µ. ςτο αρµόδιο γνωμοδοτικό όργανο, επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςµοφ 
 
14. Φάκελοι προςφορών: Οι προςφορζσ κα γίνονται δεκτζσ ςε ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ, ενϊ καµία προςφορά 
δεν γίνεται δεκτι μετά τθν λιξθ του χρόνου υποβολισ, εκτόσ εάν θ επίδοςθ των προςφορϊν ςυνεχίηεται χωρίσ 
διακοπι και µετά τθν ϊρα αυτι. 

15. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ για διάςτθμα δζκα (10)  μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 16. Χρηματοδότηςη: Σο ζργο χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟ. Η δαπάνθ για τθν εν λόγω 
ςφμβαςθσ βαρφνει τθν   με Κ.Α. : 64.7331.01 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 
του Φορζα. 
 

 
                                                                                                          Κάρυςτοσ , 30/09/2019 
                                                                                                                   Ο Δήμαρχοσ  
 
 
 

Ραβιόλοσ Ελευθζριοσ  


