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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο Δήμος Χίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του ν. 3731/08 άρθρο 20 παρ. 13 και κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή προσφοράς (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο 
«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»,  για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.473,00 ευρώ 
(υπηρεσία άνευ Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Α) Οι απόφοιτοι Πολυτεχνείου  
(ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος Μηχανικός) και οι απόφοιτοι ΤΕΙ (ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος 
Μηχανικός ΤΕ) οι οποίοι πρέπει 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 οι οποίοι πρέπει να καταθέσουν την εν 
λόγω άδεια. γ) Οι κάτοχοι άδειας  εγκαταστάτη  ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας (1η Ομάδα) 
(σύμφωνα με το ΠΔ 108/2013) οι οποίοι πρέπει  να καταθέσουν την εν λόγω άδεια. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της προσφοράς αναλυτικά αναφέρονται 
στο Άρθρο 3 της διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν 
να προσκομίσουν οι ίδιοι την προσφορά τους στο κτίριο του Κεντρικού Δημαρχείου του Δήμου 
Χίου, Δημοκρατίας 2, 1ος Όροφος την Τετάρτη 23 / 09 /2015 και από ώρα 10.00 έως 10.30 ή να 
στείλουν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο την προσφορά τους ώστε να πρωτοκολληθεί στο Δήμο έως 
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα του διαγωνισμού. Οι δαπάνες δημοσίευσης της 
διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από τον Δήμο Χίου στο 
τηλ. 22713 51608 Τεύχη δημοπράτησης μπορούν να παραλαμβάνονται από την Δ/νση τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Χίου ή από το διαδίκτυο στη διεύθυνση www.chioscity.gr.  
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