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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

ΜΑΡΙΝΑΣ  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020" (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2017ΣΕ27510042 της 
ΣΑ Ε2751 

                                                               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

1. Ο Δήμος Καρύστου διακηρύσσει ανοικτή ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, μέσω του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 

ανάθεση του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" (CPV 45232453-2) με προϋπολογισμό 407.529,89 Ευρώ με αναθεώρηση 

(χωρίς Φ.Π.Α.).  

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 

έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της 

πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα 

www.dimoskarystou.gr της αναθέτουσας αρχής.  

3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/10/2021 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  και το 

σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του 

άρθρου 95 παρ.2α του Ν.4412/2016. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των 

προσφορών ορίζεται η 04/11/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00πμ 

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου "ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ" 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 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimoskarystou.gr/
ΑΔΑ: 6ΑΙΛΩΕΦ-ΛΜΓ



 

 

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. 

Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  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). 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 

απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που 

τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 

για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 

του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), 

από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά 

περίπτωση, στην κατηγορία έργου "ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ". 

Ειδικότερα, για τους προσφέροντες Οικονομικούς Φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

και δραστηριοποιούνται στην κατηγορία "ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ" απαιτείται κατ΄ ελάχιστον βασική 

στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στο άρθρο 52 του ΠΔ 71/2019, ήτοι πρέπει να 

περιλαμβάνουν στη στελέχωση: 

 1 ΜΕΚ Γ’ ή 2 ΜΕΚ Β’ ή  1 ΜΕΚ Β’ και 2 ΜΕΚ Α’ 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016. 

5. Το έργο αφορά στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του 

οικισμού της Αγίας Μαρίνας του Δήμου Καρύστου. Το συνολικό μήκος των προς κατασκευή 

αγωγών είναι 3.023 μ.. Οι προτεινόμενοι αγωγοί θα είναι βαρυτικοί, 2.423 μ.μ. από υλικό PVC - 

U συμπαγούς τοιχώματος και 600 μ.μ. από πολυαιθυλένιο PE 100, διαμέτρου Φ200. Επίσης 

προβλέπεται η κατασκευή 50 τεμ. ιδιωτικών συνδέσεων (εξωτερικές διακλαδώσεις αποχέτευσης 

από τη ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης). 

6. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, (κωδ. 1012900) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον  Κ.Α. :  63.7341.01 του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του Δήμου Καρύστου. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
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ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Β΄ΦΑΣΗ              

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)" η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», άξονας προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 6920/07.06.2017 της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

(ΑΔΑ: 61Σ5465ΧΙ8-Κ5Ω) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση με αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΥΠ/ 

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8599/26.10.2018 (ΑΔΑ: 6ΥΝΔ465ΧΙ8-Ρ1Κ) και έχει λάβει κωδικό MIS 

5002661. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (αριθ. ενάριθμου έργου:2017ΣΕ27510042) και συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) ως προς το συνολικό προϋπολογισμό της ο οποίος 

ανέρχεται σε τετρακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα εννέα 

λεπτά (407.529,89 €), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% (ο Ανάδοχος δε θα επιβαρύνει 

με Φ.Π.Α. τα φορολογικά στοιχεία που θα εκδίδει - σύμφωνα με το άρθρο 39α του 

Ν.4281/2014 υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης) , και ως εκ τούτου η 

θετική γνώμη της ΔΑ/ΕΦ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη επί των τευχών δημοπράτησης 

αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. 

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης 

8. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 

8.150,60 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα μήνες.  

10. Προβλέπεται η χορήγησης προκαταβολής.   

11. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

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

Καρύστου.  

  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
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