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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Ιστιαία:  08/11/2022 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ                                                                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

   
ΠΟΚΗΡΥΞΗ 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: 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ 
ΓΗΠΕΔΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ)»    με προϋπολογισμό: 250.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. )  

 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Δη μος Ιστιαι ας – Αιδηψου  Νομο ς Ευβοι ας  
Ταχυδρομική Δ/νση: 28ης Οκτωβρι ου 26 Κεντρικη  Πλατει α Ιστιαι ας, Τ.Κ. 34200 
τηλ: 22263 50010, email: info@istaid.gr  
Αρμόδιος για πληροφορίες : Κωνσταντίνος Τσαπέτης, τηλ:22263 50034  email: email: 

tsapetis@yahoo.gr 
Προσφε ρεται ελευ θερη, πλη ρης και δωρεα ν ηλεκτρονικη  προ σβαση στα ε γγραφα της συ μβασης 
στον ειδικο  χω ρο «ηλεκτρονικοι  διαγωνισμοι » www.promitheus.gov.gr με αριθμο  ΕΣΗΔΗΣ: 
193456 καθω ς και στην ιστοσελι δα της αναθε τουσας αρχη ς: https://dimosistiaiasaidipsou.gr/   
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

-Την χωματουργική διαμόρφωση της επιφάνειας του στίβου. 
-Την επίστρωση βάσης οδοστρωσίας, επί της οποίας θα κατασκευαστεί νέος 
ασφαλτοτάπητας με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου που περιέχει καουτσούκ.  
-Ακολούθως θα γίνει η επίστρωση του συνθετικού τάπητα τύπου POLTRACK SANDWICH 
συνολικού πάχους 13-15 mm, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο τιμολόγιο μελέτης και η 
διαγράμμισή του με κατάλληλα χρώματα πολυουρεθάνης. 
-Στο πλαίσιο της εργολαβίας, θα μετακινηθούν οι υφιστάμενοι πάγκοι ποδοσφαίρου σε νέα 
θέση και θα επισκευαστεί η στέγη ενός μικρού κτιρίου-αποθήκης που βρίσκεται εντός των 
ορίων του στίβου. 

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : Αξία (με ΦΠΑ) 250.000,00 Ευρώ. Απαγορεύονται οι 
       εναλλακτικές προσφορές.  
4. ΚΩΔΙΚΟΙ: Κωδικοί  CPV : 45212200-8   

                 Κωδικός NUTS: EL642- ΕΎΒΟΙΑ (ΙΣΤΙΑΙΑ) 
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. 
6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Η συ μβαση ανατι θεται βα σει των κριτηρι ων του α ρθρου 14 της διακη ρυξης, σε προσφε ροντα ο 
οποι ος δεν αποκλει εται απο  τη συμμετοχη  βα σει της παρ. Α του α ρθρου 22 της διακη ρυξης και 
πληροι  τα κριτη ρια επιλογη ς των παρ. Β, Γ, Δ , Ε του α ρθρου 22 της διακη ρυξης. 
Δικαι ωμα συμμετοχη ς ε χουν φυσικα  η  νομικα  προ σωπα, η  ενω σεις αυτω ν που 
δραστηριοποιου νται στην κατηγορι α  ε ργου  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΪΑ και που ει ναι 
εγκατεστημε να σε: 
α) σε κρα τος-με λος της Ένωσης, 
β) σε κρα τος-με λος του Ευρωπαι κου  Οικονομικου  Χω ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρι τες χω ρες που ε χουν υπογρα ψει και κυρω σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο  που η υπο  ανα θεση 
δημο σια συ μβαση καλυ πτεται απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς σημειω σεις του 
σχετικου  με την Ένωση Προσαρτη ματος I της ως α νω Συμφωνι ας, καθω ς και 
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δ) σε τρι τες χω ρες που δεν εμπι πτουν στην περι πτωση γ΄ της παρου σας παραγρα φου και ε χουν 
συνα ψει διμερει ς η  πολυμερει ς συμφωνι ες με την Ένωση σε θε ματα διαδικασιω ν ανα θεσης 
δημοσι ων συμβα σεων. 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενω σεις οικονομικω ν φορε ων συμμετε χουν υπο  τους ο ρους των παρ. 2, 3 και 4 του α ρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του α ρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτει ται απο  τις εν λο γω ενω σεις να περιβληθου ν συγκεκριμε νη νομικη  μορφη  για την 
υποβολη  προσφορα ς. Σε περι πτωση που η ε νωση αναδειχθει  ανα δοχος η νομικη  της μορφη  
πρε πει να ει ναι τε τοια που να εξασφαλι ζεται η υ παρξη ενο ς και μοναδικου  φορολογικου  μητρω ου 
για την ε νωση (πχ κοινοπραξι α). 
7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
4.033,00ευρώ (2% της εκτιμώμενης αξίας) και ισχύ τουλάχιστον για  (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 25-10-2023. 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 δέκα (10) 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 27του ν. 
4412/2016 και 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. 
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Ορίζεται η 25/11/2022 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. Εντο ς τριω ν 
εργα σιμων ημερω ν απο  την ηλεκτρονικη  υποβολη  προσκομι ζεται υποχρεωτικα  απο  τον 
οικονομικο  φορε α στην αναθε τουσα αρχη  σε ε ντυπη μορφη  και σε σφραγισμε νο φα κελο η 
πρωτο τυπη εγγυητικη  επιστολη  συμμετοχη ς. 
11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  
Ορίζεται η 02/12/2022, 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. 
13. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την υπ’αρ.155/2021 
Απόφαση και έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με κωδικό ΚΑ 30-7326.006 
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  08/11/2022 

          Ο Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού 
 
 
 
 

ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

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