
 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
               ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                          Χίος 26-11-2019 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      ΑΠ.: 54858 
Τ.  Δ/νση:    Οινοποίωνος 1,  82131 Χίος  
Πληρ/ίες:     Παντελής Τσαγρής  
Τηλέφωνο:  2271351616 
Fax:               2271351622 
Email:           tsagrisp@yahoo.gr 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΜΕΣΩ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου  
σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016  μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την κατασκευή του έργου «Εσωτερική 
οδοποιία και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Ομηρούπολης» προϋπολογισμού 117.019,73 
€ (πλέον Φ.Π.Α.), CPV: 45233120-6. 
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:  Δήμος Χίου , ΟΤΑ, Οδός: Δημοκρατίας 2,Ταχ.Κωδ: 
82131, Τηλ.: 2271350803,Telefax: 2271350845 ,E-mail:texniki@chios.gov.gr , Ιστοσελίδα: www. 
chioscity.gr,  Κωδικός NUTS: EL 413 
 
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. 

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 16/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
20/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται 
σύμφωνα με το άρθρο 2.3 της διακήρυξης. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 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. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 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   
Α) στην Α1 Τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και  
Β) στην Α1 Τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 
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Οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή των προσφορών τους, υποβάλουν το ΤΕΥΔ, κατά το άρθρο 
23 της Διακήρυξης. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, το οποίο παράγεται από την ειδική 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του υποσυστήματος, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 
95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.  
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 2.341,00 ευρώ. 
 
Ο Χρόνος ισχύος των προσφορών είναι επτά (7) μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

 Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του.  

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του 
αντικειμένου της σύμβασης, γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

Η Προκήρυξη της σύμβασης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. Η Περίληψη της διακήρυξης 
δημοσιεύεται  στη «Διαύγεια» και στον Ελληνικό Τύπο. Η Διακήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Χίου με 
το αρμόδιο όργανο του, την Οικονομική Επιτροπή. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 
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