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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                       Ιστιαία, 31-05-2021 
ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ 
ΔΗΜΟ ΙΣΙΑΙΑ ΑΙΔΗΨΟΤ                                                    Αριθμ. Πρωτ. : οικ. 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΔΡΓΩΝ& ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 
ΤΜΒΑΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔΩ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ (Δ..Η.ΓΗ..) ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ 

 
 

ΟΔόμαρχοσ Ιςτιαύασ Αιδηψού, προκηρύςςει ανοιχτό διαγωνιςμό για την ανϊθεςη 
του ϋργου:¨ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΒΙΟ.ΚΑ. ΑΙΔΗΧΟΤ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ¨ με 
προϋπολογιςμό:992.000,00 Ευρώ (με Υ.Π.Α. 24%) και εργαςίεσ κατηγορίασ 
Η/Μ - ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ &  ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΤ, ΤΓΡΨΝ, ΣΕΡΕΨΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΨΝ 
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ.   
1. ΕΠΨΝΤΜΙΑ και ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ: Δόμοσ Ιςτιαύασ – ΑιδηψούΝομόσ Ευβούασ  
Σαχυδρομική Δ/νςη: 28ησ Οκτωβρύου 26 Κεντρικό Πλατεύα Ιςτιαύασ, Τ.Κ. 34200 
τηλ: 22263 50010, 22263 50034, fax: 22263 50009, email: info@istaid.gr 
Αρμόδιοσ για πληροφορίεσ :Ιορδάνησ Φριςτόπουλοσ, τηλ:22263 50055fax: 22263 50009 
Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ 
ςτον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικού διαγωνιςμού» www.promitheus.gov.grμε αριθμό 
ΕΣΗΔΗΣ:181366καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ: 
https://dimosistiaiasaidipsou.gr/ 
2. ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ:  

- Την καταςκευό των ϋργων Πολιτικού Μηχανικού.  
- Την προμόθεια και εγκατϊςταςη ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλιςμού καθώσ 

και την επιςκευό οριςμϋνων τμημϊτων τα οπούα εύναι ςε καλό κατϊςταςη αλλϊ όχι πλόρωσ 
λειτουργικϊ.  

- Την θϋςη ςε αποδοτικό λειτουργύα και τισ δοκιμϋσ ολοκλόρωςησ.  
3. ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : Αξύα (με ΦΠΑ) 992.000,00 Ευρώ.Απαγορεύονται οι 
εναλλακτικϋσ προςφορϋσ.  
4. ΚΨΔΙΚΟΙ: Κωδικόσ CPV : 45252127-4 

Κωδικόσ NUTS: EL642- ΕΎΒΟΙΑ (ΑΙΔΗΨΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ) 
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου εύναι ϋξι (6) ΜΗΝΕΣ από την ημϋρα 

υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. 
6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: 
Η ςύμβαςη ανατύθεται βϊςει των κριτηρύων του ϊρθρου 14 τησ διακόρυξησ, ςε προςφϋροντα ο 
οπούοσ δεν αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό βϊςει τησ παρ. Α του ϊρθρου 22 τησ διακόρυξησ και 
πληρού τα κριτόρια επιλογόσ των παρ. Β, Γ, Δ , Ε του ϊρθρου 22 τησ διακόρυξησ. 
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που 
δραςτηριοποιούνται ςε ϋργα Η/Μ - ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΤ, ΤΓΡΨΝ, 
ΣΕΡΕΨΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝκαι που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη ΣΔΣ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη 
δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του 
ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω Συμφωνύασ, καθώσ και 
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δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων. 
Ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ. 
Οι ενώςεισοικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 
19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την 
υποβολό προςφορϊσ. Σε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό 
πρϋπει να εύναι τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού 
μητρώου για την ϋνωςη (πχ κοινοπραξύα). 
7. ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ –ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΟΡΨΝ:  
Για τηςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη εγγυητικόσ επιςτολόσ ύψουσ 
16.000,00 ευρώ (2% του προώπολογιςμού) και ιςχύ τουλϊχιςτον επτϊ (7) μόνεσ από την 
ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών. Σε περύπτωςη ϋνωςησ 
οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει 
τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. Ο χρόνοσ ιςχύοσ 
των προςφορών εύναι ϋξι (6) μόνεσ από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των 
προςφορών.  
8. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ:  
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι ό πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊ βϊςει τιμόσ  ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο  ϊρθρο 14 τησ διακόρυξησ.  
Η επιλογό του Αναδόχου θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου 
264τουν.4412/2016καιυπότισπροώποθϋςειστουνόμουαυτού. 
Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων ςυντϊςςεται και υποβϊλλεται ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016. 
Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊ. 
Δεγύνονταιδεκτϋσπροςφορϋσγιαμϋροστουαντικειμϋνουτησςύμβαςησ. 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΨΡΑ ΛΗΞΗ ΣΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  
Ορύζεται η16/06/2021 ημϋρα Σετάρτη και ώρα λόξησ υποβολόσ προςφορών η 14:00μ.μ. 
10. ΥΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΥΟΡΨΝ: Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ  
ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντόσ τριών 
εργϊςιμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό προςκομύζεται υποχρεωτικϊ από τον 
οικονομικό φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό ςε ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο η 
πρωτότυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ. 
11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΨΡΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ:  
Ορύζεται η 22/06/2021, ημϋρα Τρύτη και ώρα 10:00π.μ. 
12. ΠΡΟΨΠΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΙΣΑΝΣΑΙ ΣΗΝ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ: 
Η διαδικαςύα εύναι ηλεκτρονικό και γύνεται δεκτό μ ό ν ο  η ηλεκτρονικό υποβολό προςφορών. 
13. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:  
Το ϋργο χρηματοδοτεύται από ΠΔΕ 2018ΕΠΟ6600048 και ϋχει εγγραφεύ ςτο Τεχνικό Πρόγραμμα με 

κωδικό ΚΑ 60-7312.002. 
14. ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΕ ΠΡΟΥΤΓΕ – ΠΡΟΨΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ:  
Όπωσ ςτο ϊρθρο 4.3 τησ Διακόρυξησ.    
15. ΑΛΛΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ: Το αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από την Οικονομικό 
Επιτροπό του Δόμου Ιςτιαύασ  Αιδηψού. Οι προςφορϋσ θα δοθούν ςτην ελληνικό γλώςςα. 
 
 

 
Ιςτιαύα 31 / 05 /2021 

 Ο Δόμαρχοσ Ιςτιαύασ Αιδηψού 
 
 
 
 

ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS KONTZIAS
Ημερομηνία: 2021.05.31 13:05:39 EEST
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