
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

Κάρυστος, 30 / 9 / 2019 

Αρ. Πρωτ. : 11457 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 Ο δήμαρχος Καρύστου διακηρύσσει, συνοπτικό  διαγωνισμό  του άρθρου 117 του 
ν. 4412/16  για την ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση της προμήθειας  µε τίτλο :  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΑΥΛΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 51.150,00 € 

(συμπεριλαμβάνεται  Φ.Π.Α. 24%)  και  με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.  Η προμήθεια 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (2017ΣΕ05500010). 

 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου  Καρύστου,  την 
14/10/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 

Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 14/10/2019 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία 
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι νόµιµα ασκούν την κατασκευή ή/και εµπορία 

των υπό προµήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάµει της νοµοθεσίας του 
κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και παρέχουν εχέγγυα άρτιας 

εκτέλεσης της σύµβασης. 
 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 

αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 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. 
 Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν     

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση http://www.dimoskarystou.gr 

 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται έως την καταληκτική ημερομηνία 
παραλαβής είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με 

συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχ. δ/νση: Ιωάννη  Κότσικα και Ελλήνων 
Αμερικής, Τ.Κ. 34001, Κάρυστος Εύβοιας (δημαρχείο)). Σε περίπτωση ταχυδρομικής 

αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί 
εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει 

τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. 

Ο δήμαρχος Καρύστου 

 

 

Ελευθέριος  Ραβιόλος 

 

http://www.dimoskarystou.gr/
ΑΔΑ: 91ΜΗΩΕΦ-Ν6Μ
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