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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου 

προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ, ΔΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2018» 
προϋπολογισμού  100.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ, μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).  
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Χίου 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός: Δημοκρατίας  2, Ταχ.Κωδ: 82131, Τηλ.: 2271351619, Telefax: 2271351622, E-mail: 
texniki@chios.gov.gr, Ιστοσελίδα: www.chioscity.gr  
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο 
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.chioscity.gr. 
3. Κωδικός CPV: 45233120-6 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL 413 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου 
γίνεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. Εν συντομία με το συγκεκριμένο έργο 
προβλέπεται βελτίωση του δικτύου εσωτερικής οδοποιίας στις ΔΕ Ομηρούπολης και 
Καρδαμύλων. 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών 
7. Χρόνος εκτέλεσης έργου : Δέκα (10) μήνες 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  
8.1.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε 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. 
8.1.2  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
8.1.3  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
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Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή 
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού 
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
8.2 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
Σύμφωνα με το άρθρο 22 της Διακήρυξης. 
8.3 Απαιτούμενες πληροφορίες 
Κατά την υποβολή των προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν, επί ποινή 
αποκλεισμού το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ), ως προκαταρκτική 
απόδειξη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ποιοτικής επιλογής, κατά το άρθρο 23 της 
Διακήρυξης. 
9. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Κάθε προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει τις 
παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας: 
Προσφέρων που δραστηριοποιείται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, θα πρέπει να περιλαμβάνει 
στη βασική του στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό με εμπειρία που να αντιστοιχεί στη 
Α' βαθμίδα,  όπως αυτή περιγράφετε στο άρθρο 107 του Ν.3669/08, όπως ισχύει. 
10. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου 
της σύμβασης. 
11. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: - 
12. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
13. Παραλαβή προσφορών:  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο του υποσυστήματος. 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 
26/6/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 2/7/2018, 
ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ  

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος.  
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της 
Διακήρυξης. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του άρθρου 3 της Διακήρυξης. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και 
υποβληθεί σύμφωνα  με το άρθρο 95.2(α) του 4412/2016 
14. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες. 
15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
16. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους ΣΑΤΑ. Η πίστωση για το έργο 
έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 30-7333.217 του Δημοτικού Προϋπολογισμού με κατανομή 
60.000,00€ για το 2018 και 40.000,00€ για το 2019. Δεν προβλέπεται  η χορήγηση 
προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
17. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές:  
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή  
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(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης . 
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, 
κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, 
επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας 
το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 
Κ.Υ.Α.  
18. Δημοσιεύσεις:  
Η παρούσα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Tύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 
ν.4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr. 
19. Άλλες πληροφορίες: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται 
στο ποσό των 1.710,00 ευρώ (χίλια επτακόσια δέκα ευρώ). Το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Χίου με το 
αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.  
  

Ο Δήμαρχος Χίου 
 
 

Εμμανουήλ Βουρνούς 
 

EMMANOUIL 
VOURNOUS
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