
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

               ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση:  Οινοπίωνος 1, 82131 Χίος  

Πληροφορίες: Άννα Φουστάνα  

Τηλέφωνο:      2271351420  

Fax: 2271351622 
Email: anna.foustana@gmail.com  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου 

προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική 

Οδοποιία Κεντρικής Χίου,  ΔΕ Καμποχώρων και Αγ. Μηνά 2018» προϋπολογισμού 153.846,01 

ευρώ χωρίς  τον Φ.Π.Α. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Χίου  
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.  
Οδός: Δημοκρατίας 2  
Ταχ.Κωδ: 82131  
Τηλ.: 2271351803 
Telefax: 2271350845  
E-mail: texniki@chios.gov.gr  
Ιστοσελίδα: www.chioscity.gr  
Κωδικός NUTS: EL 413 
 

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 (Έργα Οδοποιίας) 

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.  

 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών 

7. Χρόνος εκτέλεσης έργου: δώδεκα (12) μήνες  

 

Χίος, 07/06 /2018 
Αρ. Πρωτ.: 17696 
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8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

8.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που 
δραστηριοποιούνται έργα 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. 

8.2  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης., 

8.3  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.  
 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 
ΜΕΕΠ στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και τάξης Α2 και άνω.    
 

9. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:  

Κά θε προσφε ρων θά πρε πει νά διάθε τει τις πάράκά τω ελά χιστες προϋ ποθε σεις τεχνική ς κάι 
επάγγελμάτική ς ικάνο τήτάς: Προσφε ρων ποϋ δράστήριοποιει τάι στήν κάτήγορι ά ε ργων 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, θά πρε πει νά περιλάμβά νει στή βάσική  τοϋ στελε χωσή τοϋλά χιστον ε νάν (1) 
τεχνικο  με εμπειρι ά ποϋ νά άντιστοιχει  στή Β' βάθμι δά ή  δϋ ο (2) τεχνικοϋ ς  Α ’ βάθμι δάς  ο πως 
άϋτή  περιγρά φετε στο ά ρθρο 100 τοϋ Ν.3669/08, ο πως ισχϋ ει.  
 

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 13/07/2018, 

ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/07/2018, ημέρα 

Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 05/07/2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο 

στις  11/07/2018 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος. 

Για τη συμμετοχή στη παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης.  

http://www.promitheus.gov.gr/




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  Ν.4412/2016. 

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες. 

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
 

16. Χρηματοδότηση: Το έργο χρήμάτοδοτείτάι άπό ΣΑΤΑ. Η πίστωσή έχει εγγράφεί στον 
ΚΑ 30-7333.220 με κάτάνομή 65.000,00 € γιά το 2018 κάι 115.000,00 € γιά το 2019. 

Προκαταβολή δεν προβλέπεται. 

 

17. Προδικαστικές προσφυγές: 
Σε περίπτωσή προσφϋγής κάτά πράξής τής άνάθέτοϋσάς άρχής, ή προθεσμίά γιά τήν άσκήσή τής 
προδικάστικής προσφϋγής είνάι: 

 (ά) δέκά (10) ήμέρες άπό τήν κοινοποίήσή τής προσβάλλόμενής πράξής στον ενδιάφερόμενο 
οικονομικό φορέά άν ή πράξή κοινοποιήθήκε με ήλεκτρονικά μέσά ή τήλεομοιοτϋπίά ή  

(β) δεκάπέντε (15) ήμέρες άπό τήν κοινοποίήσή τής προσβάλλόμενής πράξής σε άϋτόν άν 
χρήσιμοποιήθήκάν άλλά μέσά επικοινωνίάς, άλλως   

γ) δέκά (10) ήμέρες άπό τήν πλήρή, πράγμάτική ή τεκμάιρόμενή, γνώσή τής πράξής ποϋ βλάπτει τά 
σϋμφέροντά τοϋ ενδιάφερόμενοϋ οικονομικού φορέά.  

Σε περίπτωσή πάράλειψής, ή προθεσμίά γιά τήν άσκήσή τής προδικάστικής προσφϋγής είνάι 
δεκάπέντε (15) ήμέρες άπό τήν επομένή τής σϋντέλεσής τής προσβάλλόμενής πάράλειψή. 

Η προδικάστική προσφϋγή, με βάσή κάι τά όσά προβλέποντάι στο π.δ. 39/2017, κάτάτίθετάι 
ήλεκτρονικά βάσει τοϋ τϋποποιήμένοϋ εντύποϋ κάι μέσω τής λειτοϋργικότήτάς «Επικοινωνίά» 
τοϋ ϋποσϋστήμάτος προς τήν Ανάθέτοϋσά Αρχή, επιλέγοντάς κάτά περίπτωσή τήν ένδειξή 
«Προδικάστική Προσφϋγή» κάι επισϋνάπτοντάς το σχετικό έγγράφο σύμφωνά με τήν πάρ. 3 τοϋ 
άρθροϋ 8 τής ϋπ' άρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

Γιά το πάράδεκτό τής άσκήσής τής προδικάστικής προσφϋγής κάτάτίθετάι πάράβολο άπό τον 

προσφεύγοντά ϋπέρ τοϋ Δήμοσίοϋ, κάτά τά ειδικά οριζόμενά στο άρθρο 363 τοϋ ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφετάι στον προσφεύγοντά σε περίπτωσή ολικής ή μερικής άποδοχής τής προσφϋγής 

τοϋ ή σε περίπτωσή ποϋ πριν τήν έκδοσή τής άπόφάσής τής ΑΕΠΠ επί τής προσφϋγής, ή άνάθέτοϋσά 

άρχή άνάκάλεί τήν προσβάλλόμενή πράξή ή προβάίνει στήν οφειλόμενή ενέργειά. 

 
18. Δημοσιεύσεις: 

Η παρούσα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ ,  η Διακήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  Η περίληψη 

της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

19. Άλλες πληροφορίες: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 

3.077,00 ευρώ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Χίου.  

Ο Δήμαρχος 
 

 

Εμμανουήλ Βουρνούς 
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