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ΜΕΩ (Ε..Η.ΔΗ..) 

 
Η Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Χίου προκθρφςςει ανοικτι διαδικαςία επιλογισ αναδόχου 
ςφμφωνα με το άρκρο 27 του Ν. 4412/2016  μζςω του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων, με κριτιριο ανάκεςθσ  τθν  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) για τθν καταςκευι του ζργου 
«Επιςκευαςτικζσ εργαςίεσ ςχολικών ςυγκροτημάτων Β' βάθμιασ Εκπαίδευςησ Δήμου Χίου 
ζτουσ 2019» προχπολογιςμοφ 72.649,57 € (πλζον Φ.Π.Α.), CPV: 45214220-8. 

Ανακζτουςα Αρχι - τοιχεία επικοινωνίασ:  Διμοσ Χίου , ΟΣΑ, Οδόσ: Δθμοκρατίασ 2,Σαχ.Κωδ: 
82131, Σθλ.: 2271350803,Telefax: 2271350845 ,E-mail:texniki@chios.gov.gr , Ιςτοςελίδα: www. 
chioscity.gr,  Κωδικόσ NUTS: EL 413 
 
Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο «θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί» τθσ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr, ςτο ΚΗΜΔΗ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου 
www.chioscity.gr. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που 
ορίηεται ςτο άρκρο 18 τθσ διακιρυξθσ, ςε θλεκτρονικό φάκελο του υποςυςτιματοσ. Ωσ 
θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 05/07/2019, 
θμζρα Παραςκευή και ϊρα 10:00 π.μ. Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν ορίηεται θ 12/07/2019, θμζρα Παραςκευή και ϊρα 10:00 π.μ. υμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ παρζχονται ςφμφωνα με το άρκρο 2.3 τθσ διακιρυξθσ. 
 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν  που 
δραςτθριοποιοφνται ζργα κατθγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: α) ςε 
κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),γ) ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 
με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν 
εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
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πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 
(β)του άρκρου 76  του ν. 4412/2016.  
 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

ΜΕΕΠ στην Α1 Τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 
 
Οι οικονομικοί φορείσ κατά τθν υποβολι των προςφορϊν τουσ, υποβάλουν το ΣΕΤΔ, κατά το 
άρκρο 23 τθσ Διακιρυξθσ. Σο ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ, το οποίο παράγεται από τθν 
ειδικι θλεκτρονικι πλατφόρμα του υποςυςτιματοσ, κα ςυνταχκεί και κα υποβλθκεί ςφμφωνα με 
το άρκρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.  
Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ 
φορείσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ που ανζρχεται ςτο ποςό των 1.453,00ευρώ. 
 
Ο Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι ζξι (6) μινεσ. 

Σο ζργο χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ ΑΣΑ ΧΟΛΕΙΩΝ. 

Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου ορίηεται ςε δζκα (10) μινεσ από τθν θμζρα 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ 
και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ 
νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ κατά τθσ ςχετικισ 
πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και 
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του.  

Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν, δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ 
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, γλϊςςα ςφνταξθσ προςφορϊν: Ελλθνικι. 

Η Προκιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ δθμοςιεφεται ςτο ΚΗΜΔΗ. Η Περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ 
δθμοςιεφεται  ςτθ «Διαφγεια» και ςτον Ελλθνικό Σφπο. Η Διακιρυξθ δθμοςιεφεται ςτο ΚΗΜΔΗ.  

Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι που είναι ο Διμοσ Χίου 
με το αρμόδιο όργανο του, τθν Οικονομικι Επιτροπι. 

 

Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ Σ.Τ. Δ. ΧΙΟΤ 
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