
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5ee739678045f405343b055e στις 16/06/20 07:55

Σελ. 1/2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ διακηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία με 
σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη 
αποκατάστασης οροφογραφικού και τοιχογραφικού διακόσμου διατηρητέου 
δημοτικού κτηρίου επί της οδού Απλωταριάς» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις 
διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης. 

2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 11.765,88 € (χωρίς τον ΦΠΑ) και 
αναλύεται ως ακολούθως: 
 10.231,20 € για την εκπόνηση της μελέτης
 1.534,68 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης από τις 15/06/2020 στην ιστοσελίδα www.chios.gov.gr. 
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται στο τηλέφωνο 2271351607 και στο φαξ 
2271351622 από τον υπάλληλο Μιχαήλ Πικούνη.

4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα 
Αρχή ορίζεται η 02/07/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

5. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, που 
τηρείται στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στις 
ειδικότητες ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΞΥΛΟΥ, κάτοχος άδειας του ΥΠΠΟ (άρθρο 9 
Ν. 2557/1997). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Οινοπίωνος 1, Χίος, 
Τ.Κ. 82131

Πληροφορίες: Μιχαήλ Πικούνης
Τηλέφωνο: 2271351607
Fax: 2271351622

http://www.chios.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΞΤΝΩΗΝ-ΞΞΗ
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6. Η μελέτη χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Χίου (Κ.Α. 30-
6117.004) και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

7. Η καθαρή συμβατική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται σε δύο 
(2) μήνες. Η συνολική συμβατική προθεσμία ανέρχεται σε έξι (6) μήνες.

8. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

9. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Χίου.

Ο Δήμαρχος Χίου 

Σταμάτιος Κάρμαντζης
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