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Δήμος Χίου 
Τεχνική Υπηρεσία       
Οινοπίωνος 1, 82100 Χίος 
Πληροφορίες: Δέσποινα Αμυγδάλου      
Τηλέφωνο: 22713 51610 
FAX :  22713 51622 
Αρ. Πρωτ:  39616/04.11.2015 
                                                                    
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
1. Ο Δήμος Χίου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή στεγών 

δημοτικών κτιρίων Β. Χίου» με προϋπολογισμό 2.723,48 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ), ως υπεργολαβία του 

εγκεκριμένου έργου «ΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Β. ΧΙΟΥ 2015». Οι εργασίες του έργου ανήκουν στην 

κατηγορία των έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ . Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/11/2015 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00 στην έδρα της υπηρεσίας στην οδό Οινοπίωνος 1,  82100 Χίος. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακτήσουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 

Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την ιστοσελίδα του Δήμου www.chioscity.gr ή να τα παραλάβουν  από την έδρα 

της υπηρεσίας στην οδό Οινοπίωνος 1,  82100 Χίος, μέχρι και την 10/11/2015  ημέρα Τρίτη. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2271351610, FAX επικοινωνίας 2271351622, αρμόδιος υπάλληλος για 

επικοινωνία Δέσποινα Αμυγδάλου.  

3. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου και θα συντάσσεται σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το  

άρθρο 6  του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) . 
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  

α) Hμεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που καλύπτουν 

τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: 

1. Για την κατηγορία  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ:   Α1 ή ανώτερη τάξη και εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και κατά τα νόμιμα. 
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 

παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο . 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 46,96 ΕΥΡΩ και 

ισχύ τουλάχιστον 210 ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 

ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

6. Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου είναι έως 16.06.2016  από την πρωτοκόλληση της 

σύμβασης. 

7.  Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, με πιστώσεις για το 2015 80.000,00 €. Προκαταβολή δεν θα 

χορηγηθεί.  

8.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

Χίος 04/11/2015 
Ο αντιδήμαρχος Τ.Υ. Χίου 

 
Ευστράτιος Γδύσης 

ΑΔΑ: 7ΧΕΧΩΗΝ-1ΩΚ
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