
  
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  άνω  των ορίων με τίτλο  «Προμήθεια και εγκατάσταση 

συνθετικού χλοοτάπητα και συναφούς εξοπλισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου του οικισμού 
Ταξιάρχη» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον  συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τους όρους της υπ αριθμ 14181/05-12-2022 
μελέτης. 

 Αριθμός Διακήρυξης: 1499/10-02-2023 ΑΔΑΜ: 23PROC012113567 

1.Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου-Ισταία ,342 00 
Τηλέφωνο: 22263 50010, 22263 50020  e-mail:  info@istaid.gr 

2.Τίτλος: «Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και συναφούς εξοπλισμού στο 
γήπεδο ποδοσφαίρου του οικισμού Ταξιάρχη» 

 3.Είδος της σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας 
 4.Περιγραφή -Αντικείμενο της σύμβασης: Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα 
και προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού 
 39293400-6 (Τεχνητός χορτοτάπητας) 
14211000-6 (Άμμος λατομείου) 

37415000-0 (Αθλητικός εξοπλισμός) 

 5.Προσφορές : Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ 
αριθμ. 14181/05-12-2022  μελέτη του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού. 

 6.Συνολικός προϋπολογισμός : 188.599,91 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% ( Προεκτιμώμενη αξία: 
152.096,70  € χωρίς Φ.Π.Α. 24% . ) 

7.Διάρκεια σύμβασης : 90 ημερολογιακές ημέρες   από την υπογραφή της σύμβασης.  
 8.Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας σε ευρώ 
(€) ανέρχεται στο 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (προ Φ.Π.Α) ήτοι  : 3.042,00 € (τρεις 

χιλιάδες σαράντα δύο  ευρώ) 

Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης ,  ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης , το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

9.Βασικοί όροι χρηματοδότησης:  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και 
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»  Με την υπ’ αριθ 30292/19-04-2019 
απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα  «Ένταξη Πράξης 
του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού (Ν. Εύβοιας) στο Πρόγραμμα (ΑΔΑ : 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) 

10.Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών από το 
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δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (με αριθμό συστήματος  183251  όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινήσεων ,μόνο από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς . Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση  
http://www.dimosistiaiasaidipsou.gr όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς 
και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ  

11.Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί 
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος με ημερομηνία 
έναρξης υποβολής προσφορών στις 10/02/2023 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 
13/03/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 
και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4 η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 17/03/2023 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:30 Π.μ 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

12. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού 

13. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης β) κράτος-μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 
και 5 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.  

14. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 
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