
 

  

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Κάρυστος , 24/03/2021 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                                                                    Αρ. Πρωτ: 2508 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ&  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ , ΕΡΓΩΝ & 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16) 

 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις: 

 Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Καρύστου / Τμήμα Μελετών , Έργων & Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση: Ι. Κότσικα& Ελλ. Αμερικής , TK 34001, Κάρυστος , Ελλάδα, NUTS: EL642 ΚΑΡΥΣΤΟΣ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  info@dimoskarystou.gr 

 Δ/νση στο διαδίκτυο: www.dimoskarystou.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Ξυνογαλάς Ιωάννης  

 Τηλέφωνο :. +30 2224350012 Φαξ: +302224023666 

 

2.Επικοινωνία:  

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον 

χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Καρύστουwww.dimoskarystou.gr.  

 

3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης 

 

4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή 

αγορών 

 

5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45332200-5 

 

6. Τόπος Εκτέλεσης:Το έργο θα εκτελεστεί εντός πόλης Καρύστου του Δήμου Καρύστου Νομού Ευβοίας 

 

7. Τίτλος έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» 

 

 Σύντομη Περιγραφή:  

Αντικείμενο του υπό δημοπράτηση έργου είναι η κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της επέκτασης της 

πόλης Καρύστου. Προβλέπεται η πλήρης κατασκευή δικτύων και τα συνοδά τεχνικά έργα. Στο δίκτυο ύδρευσης 

θα γίνεται έλεγχος διαρροών και ποιότητας νερού μέσω συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού. 

 

8. Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία 2.987.000,00 ΕΥΡΩ (άνευ Φ.Π.Α.) 

 

9. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών 

10. Διάρκεια Σύμβασης:Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

 

11. Προϋποθέσεις συμμετοχής:  

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών πουδραστηριοποιούνται σε έργα 

κατηγορίας Υδραυλικών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού  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 άρθρου19 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).  

 

• Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22.Α της διακήρυξης. 

 Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με τα άρθρα 22.Β-Ε της διακήρυξης.  

 

12. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή 

 

13. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 

 

14. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής -άρ. 311 του  Ν.4412/2016).  

 

15. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 05-04-2021, ημέρα Δευτέρα και Ώρα λήξης 

της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00μ.μ. 

 

16. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  

 

17. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό 

κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δεκατριών(13) μηνών, από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 

 18. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9/4/2021 ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 11:00 π.μ. 

 

 19. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

 20. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα.  

 

21. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.  

 

22. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ ΕΓΡ 

ΑΠ.21169/13/11/2020 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και ιδίους πόρους 

Κ.Α. 25-7312.93. 

 

23. Διαδικασίες Προσφυγής: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης 

 

24. Άλλες πληροφορίες  





 

  

 

• Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 59.740,00ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η 

εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  

 

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

 

 

Κάρυστος , 24/03/2021 

       Ο Δήμαρχος  

 

 

 

 

Ραβιόλος Ελευθέριος  
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