
Κάρυςτοσ 18-11-2016 

                              Αρ. Πρωτ. 14907 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 

ΕΡΓΟ: 

 

 

ΤΝΔΕΗ ΤΔΡΟΜΑΣΕΤΗ ΑΓ. 
ΑΝΝΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΟ ΣΤΡΩΝ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ : 32.000,00 € 

  
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ  

 

Ο δόμαρχοσ Καρύςτου:  

Προκηρύςςει ανοιχτό διαδικαςύα για την επιλογό οικονομικού φορϋα ωσ αναδόχου για την 
εκτϋλεςη του ϋργου «ύνδεςη υδρομάςτευςησ Αγ. Ϊννασ με δίκτυο τύρων»  
προώπολογιςμού μελϋτησ 32.000,00 ευρώ (με  Φ.Π.Α 24%) ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του 
Ν.4412/16 καθώσ και τισ διατϊξεισ του Ν.3669/08 που δεν καταργόθηκαν με τον Ν.4412/16.  

 

1. Η ανοιχτό διαδικαςύα θα διεξαχθεύ την 08/12/2016 ημϋρα Πϋμπτη, ςτο Δημαρχεύο 
Καρύςτου, ενώπιον τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού. Η ώρα λόξησ επύδοςησ των 
προςφορών εύναι η 10,00  π.μ., και το ςύςτημα υποβολόσ προςφορών εύναι με 
επιμϋρουσ ποςοςτϊ ϋκπτωςησ κατϊ ομϊδεσ τιμών με ϋλεγχο ομαλότητασ των επύ μϋρουσ 
ποςοςτών ϋκπτωςησ ςε ϋντυπο προςφορϊσ τησ Υπηρεςύασ ςύμφωνα με τα οριζόμενα 

ςτο ϊρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16. 

2. Αν για οποιονδόποτε λόγο δε διεξαχθεύ η ανοικτό διαδικαςύα την προαναφερθεύςα 
ημερομηνύα ό  αν διεξαχθεύ μεν αλλϊ δεν κατατεθεύ καμιϊ προςφορϊ θα διενεργηθεύ ςε 
νϋα ημερομηνύα που θα καθοριςθεύ με απόφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ η οπούα θα 
αναρτηθεύ ςτο ΚΗΜΔΗΣ και  η οπούα θα γνωςτοποιηθεύ με FAX πϋντε (5) τουλϊχιςτον 
ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα, ςε όςουσ ϋλαβαν ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ και την ύδια 
ώρα  (10:00 π.μ.). Η ύδια διαδικαςύα μπορεύ να επαναληφθεύ και δεύτερη φορϊ με  τουσ 
ύδιουσ όρουσ και προώποθϋςεισ.  

3. Στην διαδικαςύα δικαιούνται να ςυμμετϊςχουν (ςύμφωνα με την αναλυτικό διακόρυξη): 
Μεμονωμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ό ενώςεισ οικονομικών φορϋων οι οπούεσ:  

Α. εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων που τηρεύται ςτη  

Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόςον ανόκουν ςτην Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίασ Τδραυλικών ή ςτην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίασ 
Ηλεκτρομηχανολογικών 

Β. προϋρχονται από κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό του Ευρωπαώκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ό από Κρϊτη που ϋχουν υπογρϊψει την ςυμφωνύα για τισ 
Δημόςιεσ Συμβϊςεισ (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόςμιου Οργανιςμού Εμπορύου (Π.Ο.Ε.) ό από 
τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει διμερεύσ ςυμφωνύεσ ςύνδεςησ με την 
Ευρωπαώκό Ένωςη, οι οπούεσ ϋχουν κυρωθεύ με ςχετικό απόφαςη του αρμόδιου 
οργϊνου ςτα οπούα τηρούνται επύςημοι κατϊλογοι αναγνωριςμϋνων εργοληπτών, 
εφόςον εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτουσ καταλόγουσ αυτούσ και ςε τϊξη και κατηγορύα 
αντύςτοιχη με τισ καλούμενεσ του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. όπωσ ορύζεται ςτο 



παρϊρτημα ΧΙ του Προςαρτόματοσ Α και ςτα ϊρθρα 75 και 76 του Ν.4412/16 ό 
οποιοςδόποτε ικανοποιεύ οποιαδόποτε ϊλλη απαύτηςη του Προςαρτόματοσ.  

4. Το ϋργο εύναι ενταγμϋνο ςτον προώπολογιςμό του Δόμου Καρύςτου, Κωδικόσ  (Κ.Α. 
25.7312.79 δόμου Καρύςτου) για ποςό 32.000,00€ . 

5. Η εγγύηςη για τη ςυμμετοχό ςτην ανοικτό διαδικαςύα ορύζεται ςε 517,00€ και ιςχύ όχι 
μικρότερησ των εννϋα (9) μηνών και τριϊντα (30) ημερολογιακών ημερών μετϊ την 
ημϋρα διεξαγωγόσ τησ διαδικαςύασ, δηλαδό πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον μϋχρι 
08/10/2017. 

6. Περιςςότερεσ πληροφορύεσ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λϊβουν από την Τεχνικό 
Υπηρεςύα του Δόμου Καρύςτου, αρμόδιοσ υπϊλληλοσ κ. Ξυνογαλϊσ Ιωϊννησ (τηλ. 
2224350012)  

 

 

 

                                                                                                                                          Ο δήμαρχοσ Καρύςτου 

 

 

 

Ραβιόλοσ Ελευθέριοσ  


