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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

(άρθρο 117 του Ν.4412/2016) 
 

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού,προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια της 

προμήθειας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)», με σφραγισμένες προσφορές 
και κριτήριο ανάθεσης βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 35.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24% ).  

Αριθμός Διακήρυξης: 5178/31-05-2021 ΑΔΑΜ: 21PROC008688123 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 
Ταχυδρομική διεύθυνση 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Πόλη ΙΣΤΙΑΙΑ 
Ταχυδρομικός Κωδικός 342 00 
Τηλέφωνο 22263 50050 – 22263 50010 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@istaid.gr 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.dimosistiaiasaidipsou.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 

3. Κωδικός CPV: 79400000-8 (Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών 
και συμβολών σε θέματα διαχείρισης). 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής:Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του 
δημοπρατούμενου αντικειμένου υπό πάσα μορφή επιχείρησης. 
α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές. 
 β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. 
 γ. Συνεταιρισμοί.  
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3. της διακήρυξης. 

5. Υποδιαίρεση σε τμήματα:Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει προσφορά για το 
σύνολο των υπηρεσιών σύμφωνα με την 08/2021 μελέτη από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας Τμήμα Τεχνικών Έργων & Συντήρησης Υποδομών  του Δήμου 

Ιστιαίας - Αιδηψού. 

6. Παραλαβή προσφορών:Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ιστιαίας 
Αιδηψού (στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) , Έναντι Κεντρικής Πλατείας Ιστιαίας - 

Ιστιαία -Ευβοίας., την 11/06/2021  ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00.πμ, ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
ΑΡ.ΠΡ. 5231/2021
ΗΜ/ΝΙΑ 31/05/2021

.

.Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίες στην

προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο
Πληκτρολογήστε το κείμενό σας

  http://www.dimosistiaiasaidipsou.gr

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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8. Χρηματοδότηση:Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α : 30-6117.008 του προϋπολογισμού 
2021 του Δήμου. 

9. Ενστάσεις:Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, και οπωσδήποτε 
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, υποβάλλεται ένσταση σε 
προθεσμία που εκτείνετει μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για 
τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 
δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 
κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση 
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

10. Εγγυήσεις:α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του 
Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. β) Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης με γραμμάτιο του Τ.Π.&Δ. ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

11. Δημοσιεύσεις:Το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου http://www.dimosistiaiasaidipsou.gr. Η 
παρούσα περίληψη διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site 
του Δήμου www.dimosistiaiasaidipsou.grστον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και σε μία 

ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 

 

ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS KONTZIAS
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