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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Ιστιαία: 19/09/2022 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ                                                                         Αριθμ. Πρωτ. : 10588 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

 Ο  Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού, προκηρύσσει ανοιχτό  διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου:¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (Α΄& 
Β΄ΦΑΣΗ) ¨ με προϋπολογισμό:287.300,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. ) και για εργασίες 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ.  
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού Νομός Ευβοίας  
     Ταχυδρομική Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 26 Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας, Τ.Κ. 34200 
     τηλ: 22263 50034, fax: 22263 50009, email: info@dimosistiaiasaidipsou.gr 
     Αρμόδιος για πληροφορίες :Κωνστ/νος Τσαπέτης, τηλ:22263 50034 ,fax: 22263 50009 
     Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της      
     σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.grμε αριθμό     
     ΕΣΗΔΗΣ:192217 Καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής:      
     https://dimosistiaiasaidipsou.gr/ 
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

- Συντήρηση διαφόρων αγροτικών δρόμων στις ΔΕ Ιστιαίας και Αιδηψού, συνολικού μήκους 
7,00 km και μέσου πλάτους 4,5m.  

- Στην συντήρηση περιλαμβάνεται:  
1) Γενική εκσκαφή του ακατάλληλου επιφανειακού εδάφους στο εύρος καταστρώματος   
     της  οδού. 

  2) Καθορισμό των υπαρχουσών τάφρων καθώς επίσης και διάνοιξη νέων για την    
       προστασία των δρόμων από την απορροή των όμβριων υδάτων. 
  3) Ανακατασκευή της επιφάνειας του οδοστρώματος με επιχώσεις όπου απαιτείται και   
      διάστρωση 3. 

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : Αξία (με ΦΠΑ) 287.300,00 Ευρώ. Απαγορεύονται οι 
      εναλλακτικές προσφορές.  
4. ΚΩΔΙΚΟΙ: Κωδικός CPV : 45233141-9 
                       Κωδικός NUTS: EL642- ΕΎΒΟΙΑ  
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (06) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. 
6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
     Η σύμβαση ανατίθεται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 14 της διακήρυξης, σε     
     προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22    
     της διακήρυξης και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ , Ε του άρθρου 22 της     
     διακήρυξης. 
    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που       
    δραστηριοποιούνται στην κατηγορία  έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ και που είναι εγκατεστημένα σε: 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://dimosistiaiasaidipsou.gr/
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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 
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. 
     Ο 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 (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). 
7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  
     Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους    
     4.633,87 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον για  (30) ημέρες μετά τη  λήξη του χρόνου ισχύος της   
     προσφοράς ήτοι μέχρι 07-09-2023. Σε 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. Ο  χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  
     Δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των   
     προσφορών.  
8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  
       Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική   
       άποψη προσφορά βάσει τιμής  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  άρθρο 14 της διακήρυξης.  
       Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου    
       264  τουν.4412/2016και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
       Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων συντάσσεται και υποβάλλεται σύμφωνα    
       με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016. 
       Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
       Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  
        Ορίζεται η 07/10/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης υποβολής προσφορών η 14:00. 
10. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός  τριών εργάσιμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από   τον οικονομικό φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  
        Ορίζεται η 14/10/2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00π.μ. 
12. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ: 
        Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική και γίνεται δεκτή μ ό ν ο  η ηλεκτρονική υποβολή    
        προσφορών. 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/




Σελίδα 3 από 3 
 

13. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
        Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΔΕ ΣΑΕΠ 566 Κωδικός έργου 2017ΕΠ5660003 σύμφωνα με    
        την  υπ. Αρ. 128876/23-11-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και    
        Ανάπτυξης. ΚΑ 60-7333.001 
14. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:  
       Όπως στο άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.    
15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ιστιαίας - Αιδηψού. Οι προσφορές θα δοθούν στην ελληνική γλώσσα. 

 
 

 
 
 

                                                       Ιστιαία 19/09/2022 
 Ο Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού 

 
 
 
 

                                              ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
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