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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ » ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις: 

 του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ», 

 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/08.08.2014) : «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», 

 του Ν. 3463/06 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του                         
Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , 

 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 , 

 το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α),  

 το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74Α’) «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών 
προσώπων και υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα – τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και 
λοιπές ρυθμίσεις», 

 των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική νομοθεσία 
με το Κοινοτικό Δίκαιο, 

 την υπ’ αριθμόν 2015-05 μελέτη της  υπηρεσίας του δήμου,  

 την υπ’ αριθμόν 81/2015 Απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνει την διενέργεια της υπηρεσίας, 

 την υπ’ αριθμόν 442/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των 
όρων της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και την ψήφιση της πίστωσης.  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣEI 
 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και επί της εκατό (%) έκπτωση επί των 
τιμών προϋπολογισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη έκπτωση,   
 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν: 
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Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι 
επαγγελματίες και ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που  διαθέτουν 
εναλλακτικά μία από τις παρακάτω άδειες εγκαταστάτη: Α) Αποφοίτου Πολυτεχνείου 
(ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος Μηχανικός) Β) Αποφοίτου ΤΕΙ (ηλεκτρολόγος ή 
μηχανολόγος Μηχανικός) Α) Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας 3η κατηγορία 
Δ) Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας (1η Ομάδα) (σύμφωνα με το ΠΔ 
108/2013). 
 

Άρθρο 1: Υπηρεσία 
Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ελεγχος και επανέλεγχος 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.473,00 ευρώ 
(άνευ Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.  
 
Άρθρο 2: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
(υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα 
κατατεθούν στο κτίριο του Κεντρικού Δημαρχείου του Δήμου Χίου, Δημοκρατίας 2, 1ος 
όροφος έως την είκοσι τρείς (23) Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 έως 
10:30. 

Επίσης δύνανται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο ώστε να πρωτοκολληθούν μέχρι 
και την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Προσφορές που κατατέθηκαν 
εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

Σε περίπτωση που δεν προσέλθει κανείς ενδιαφερόμενος, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί 
σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Οικονομική Επιτροπή με τους ίδιους όρους 
Διακήρυξης και τις ίδιες Τεχνικές Προδιαγραφές 

  
Άρθρο 3: Σύνταξη και υποβολή προσφορών 
Οι προσφορές θα ανοιχτούν ενώπιο της Επιτροπής Διεξαγωγής διαγωνισμών υπηρεσιών του 
Δήμου Χίου. Στο φάκελο της προσφοράς αναγράφονται: 
α) Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα 
β) Ο τίτλος του αρμόδιου φορέα που διενεργεί την υπηρεσία  
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης (αρ. πρωτοκόλλου) 
δ) Η ημερομηνία του διαγωνισμού 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 
Με ποινή να μην γίνει αποδεκτή, η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισμένο που θα αναγράφει «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Προσφορές που 
υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν 
ξυσίματα, σβησίματα διαγραφές προσθήκες διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα.  
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής 
Διενέργειας του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δε 
λαμβάνεται υπόψη. 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται δύο ξεχωριστά σφραγισμένοι υποφάκελοι. Όλα 
τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά που αφορούν το διαγωνισμό θα είναι στην 
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ελληνική γλώσσα και θα πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού να είναι πρωτότυπα ή 
ευκρινή φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τον Ν.4250/2014, παρ.2 του αρ.1. 
 
Στο πρώτο υποφάκελο με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα 
δικαιολογητικά, δηλαδή: 
 
1) α) Οι απόφοιτοι Πολυτεχνείου  (ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος Μηχανικός) και οι 
απόφοιτοι ΤΕΙ (ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ) να καταθέσουν 
εναλλακτικά την άδεια εκτέλεσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή την εγγραφή τους στο 
βιβλίο διπλωματούχων Ανωτάτων τεχνικών σχολών ειδικότητας ηλεκτρολόγου 
μηχανικού ή την βεβαίωση αναγγελία τους.  β) Οι κάτοχοι άδειας εγκαταστάτη 
ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας 3η κατηγορία να καταθέσουν την εν λόγω άδεια. γ) Οι 
κάτοχοι άδειας  εγκαταστάτη  ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας (1η Ομάδα) (σύμφωνα με το 
ΠΔ 108/2013) να καταθέσουν την εν λόγω άδεια. 
 
2) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει από αρμόδια αρχή ότι είναι ενήμεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ, 
Ο.Α.Ε.Ε.,ΤΣΜΕΔΕ κ.α.) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του 
διαγωνισμού (με ένδειξη για συμμετοχή σε διαγωνισμούς).  

 
3) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό 
με αντιπρόσωπό τους. 
 

4) Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι : 

      α)Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, τους οποίους 

και  δέχονται ανεπιφύλακτα, 

      β) τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά του είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν 

έχει προβεί σε παραποίηση των στοιχείων που υποβάλλει, 

      γ)Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ, 

      δ)Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης, 

      ε)Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία. 

      

Τα παραπάνω πιστοποιητικά που αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση, καθώς και το 
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, έκδοσης 
τελευταίου τριμήνου θα κατατεθούν από τον ανάδοχο πριν την κατακύρωση του 
διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή και μετά από αίτημα της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

 
5) Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να καταθέσουν και δικαιολογητικά σύστασής τους 
(καταστατικό, τυχόν τροποποιήσεις, Φ.Ε.Κ. κλπ., από τα οποία εκτός των άλλων να προκύπτει 
και το εξουσιοδοτημένο όργανο ή φυσικό πρόσωπο, που εκπροσωπεί την εταιρία και μπορεί 
να αποφασίσει για την συμμετοχή στον διαγωνισμό.)  Την απόφαση συμμετοχής εφόσον 
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απαιτείται και τον ορισμό του εκπροσώπου εφόσον απαιτείται που θα καταθέσει την 
προσφορά. 
 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 δεν απαιτείται 
για την συμμετοχή στο διαγωνισμό. 
 
Στο δεύτερο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" τοποθετείται η οικονομική  
προσφοράς. Η οικονομική προσφορά  πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και 
να είναι πλήρης και σαφής σε όλα της τα σημεία. Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει 
οικονομική προσφορά, για την εν θέματι παροχή υπηρεσίας με τις τιμές της να εκφράζονται 
στη νομισματική μονάδα του ευρώ (€). 

 
Διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών  
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή το ισοδύναμο προς τούτο έγγραφο καθώς και το πιστοποιητικό της 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής θα υποβάλλονται : α) για τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε. από τους 
ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές, β) για τις Ε.Π.Ε. από τους διαχειριστές, γ) για τις Α.Ε. από τον 
Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. και δ) σε κάθε 
άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από τους κατά περίπτωση νομίμους εκπροσώπους του. 

Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την 
ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι 
έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που 
εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα 
στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό. Κανένας δεν μπορεί 
να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες. 

Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στις οικείες 
παραγράφους του παρόντος άρθρου, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών, μετά τη λήξη της 
προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών. 

Πιστοποιητικό ή έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής που δεν εκδίδεται ή αυτό που 
εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που απαιτούνται από την διακήρυξη, μπορεί να 
αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα. 

Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα θα 
πρέπει να κατατίθετο και το πιστοποιητικό ή έγγραφο της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής που 
βεβαιώνει αυτήν την αδυναμία.  

 
Άρθρο 4: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας 
Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας  είναι οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας Δήμου Χίου σε 

Δημοτικά κτίρια,  σχολεία, πλατείες, πάρκα, γήπεδα. 
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι έως 31/03/2016 
 
Άρθρο 5: Προσόντα διαγωνιζόμενων 
Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι εγκαταστάτης διαθέτοντας εναλλακτικά μία από τις 
παρακάτω άδειες εγκαταστάτη: Α) Αποφοίτου Πολυτεχνείου (ηλεκτρολόγος ή 
μηχανολόγος Μηχανικός) Β) Αποφοίτου ΤΕΙ (ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος Μηχανικός) 
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Α) Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας 3η κατηγορία Δ) Εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας (1η Ομάδα) (σύμφωνα με το ΠΔ 108/2013). 

 
Άρθρο 6: Ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες 

προσμετρούμενοι από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω 
αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος 
των προσφορών ο Δήμος θα απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, αν αποδέχονται τη 
παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις 
συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 
 
Άρθρο 7: Αποσφράγιση προσφορών 
Αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος καθώς και ο φάκελος των δικαιολογητικών. 
Μονογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ( Ε.Δ.Δ.) όλα τα πρωτότυπα 
(ή ευκρινή αντίγραφα) δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία κατά φύλλο. Ο φάκελος της 
Οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού ( Ε.Δ.Δ). Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ. ) 
προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αποφασίζει ποιες προσφορές 
εκπληρώνουν τα κριτήρια της διακήρυξης. Οι τελευταίες προωθούνται στο επόμενο στάδιο 
αξιολόγησης του διαγωνισμού ενώ οι υπόλοιπες προσφορές απορρίπτονται. Με μέριμνα της 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ( Ε.Δ.Δ.) γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες η 
απόφασή της. 
Μετά την παραπάνω διαδικασία, όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Αντίθετα όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές, οι 
σφραγισμένοι φάκελοι της Οικονομικής προσφοράς τους επαναφέρονται στην Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) για την αποσφράγισή τους. Κατά την αποσφράγιση του 
φακέλου της οικονομικής προσφοράς μονογράφονται, από την Ε.Δ.Δ., όλα τα στοιχεία της 
κατά φύλλο. Στην συνέχεια ελέγχονται οι οικονομικές προσφορές ως προς τη σύνταξή τους 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και μόνο για τις αποδεκτές οικονομικές προσφορές. 
Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, για τις αποδεκτές οικονομικά προσφορές, η 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των 
προσφορών και αποφαίνεται σχετικά. Με μέριμνά της γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους 
το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.  
Μετά την παραπάνω διαδικασία οι φάκελοι του διαγωνισμού καθώς και αυτοί που περιέ-
χουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδονται σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που 
διενεργεί το διαγωνισμό. 
 
Άρθρο 8: Ενστάσεις- Διοικητικές Προσφυγές 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο όργανο του φορέα, για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού, ως εξής : 
• Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες 
της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή 
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διενέργειας του διαγωνισμού και εκδίδει τη σχετική απόφασή του εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
• Κατά της συμμετοχής υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό ή κατά της νομιμότητας της 
διενέργειας του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται από τη στιγμή της αποσφράγισης των προσφορών και 
μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισμού και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότησή της. Η ένσταση 
κατά της συμμετοχής υποψηφίου αναδόχου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από 
τον υποβάλλοντα την ένσταση σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
• Κατά της απόφασης κατακύρωσης, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, 
αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος ανάδοχος έλαβε γνώση της σχετικής πράξης της 
αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από 
την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού η οποία εκδίδει τη σχετική απόφασή της εντός δέκα 
(10) εργάσιμων η-μερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 
 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 
προαναφερόμενους, δε γίνονται δεκτές. 
Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας που διενήργησε το διαγωνισμό και η 
οποία υποχρεούται να λάβει αιτιολογημένη απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
28/80. Για την σχετική απόφαση, επί της ενστάσεως, αποφαίνεται σε συνεδρίαση της η  
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους από την 
υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
Οι διαφορές, που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της σύμβασης 
των εν λόγω υπηρεσιών, διέπονται από τις διατάξεις του Ν.2522/1997 (Φ.Ε.Κ. 178/Α’/1997). 
 
Άρθρο 9: Υπογραφή Σύμβασης 
Ο συμμετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε ο διαγωνισμός, υποχρεούται να 
προσέλθει και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) 
αλλά ούτε και μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης 
κατακύρωσης του διαγωνισμού, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
Αν ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύμβαση ή αν προσέλθει δεν προβεί στην κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 
το δικαίωμα να επιλέξει ως ανάδοχο του διαγωνισμού τον επόμενο διαγωνιζόμενο σύμφωνα 
με τη σειρά κατάταξης που κατέχουν οι διαγωνιζόμενοι στον πίνακα τελικής κατάταξης. Η 
απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου διαγωνιζόμενου και θα αφορά κάθε μέτρο 
για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται εως  31/03/2016. 
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα. Θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, δεν 
μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους προς το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης και όλοι 
οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 
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Άρθρο 10: Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται από τις κείμενες 
διατάξεις. 
 
Άρθρο 11: Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνεται με έκδοση εντάλματος. Στο 
χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. 
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία.  
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  
εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης 
και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

 
Άρθρο 12 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών έργων 
και σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, Τηλέφωνο 22713 51608 
Κυριακώδης Μιχάλης. 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το διαδίκτυο στη 
διεύθυνση www.chioscity.gr (προκηρύξεις). 
 
Άρθρο 13: Λοιποί όροι 
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ορίζεται σε 5% της συμβατικής 
δαπάνης και παρέχεται με εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών 
προσώπων Ε.Ε. με χρόνο ισχύος ίσο με τη διάρκεια της σύμβασης.  
β) Το σύνολο των όρων του συμφωνητικού που θα συνταχθεί μεταξύ του Δήμου Χίου και του 
μειοδότη δύναται να τροποποιηθεί μόνο γραπτώς και έπειτα από απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 
Άρθρο 14: Δημοσίευση 
Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εβδομαδιαία ή ημερήσια εφημερίδα, πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, στον ιστότοπο του 
προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», θα αποσταλεί στα αρμόδια  Επιμελητήρια και στην ιστοσελίδα 
του Δήμου www.chioscity.gr  (προκηρύξεις). 
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν αποκλειστικά τον 
μειοδότη σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009. 
 
Άρθρο 15: Διατάξεις 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις: 

 του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 

 το Ν. 4281/2014 

 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του Ν. 
3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών 

http://www.chioscity.gr/
http://www.chioscity.gr/
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 το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74Α’) «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις 
Νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα – τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση 
ή την εφαρμογή της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
 

                                                                     Ο αντιδήμαρχος Χίου 
 
 

                                                                       Ευστράτιος Γδύσης 
 

 
 

 
 


