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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: «Συμπλήρωση Δικτύου 
Πεζοδρόμων ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ – Μελέτες ωρίμανσης των σχετικών υποέργων» 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 45.983,84 € (χωρίς τον ΦΠΑ) και 
περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών 
μελετών: 

 6.208,62€ για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες τοπογραφίας)
 33.777,33€ για μελέτη κατηγορίας 7 (Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες)

και 5.997,89 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης από τις 29/09/2020 στην ιστοσελίδα www.chios.gov.gr. 
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται στο τηλέφωνο 2271351640 και στο φαξ 
2271351622 από την υπάλληλο Ιωάννα Φυτούση.

4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα 
Αρχή ορίζεται η 20/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

5. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις κατηγορίες μελετών 
7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες) και 16 (Μελέτες Τοπογραφίας). 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. 

6. Η μελέτη χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ (ΤΑΚΤΙΚΑ) του Δήμου Χίου (Κ.Α. 
30-7412.024) και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

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

Πληροφορίες:  Ιωάννα Φυτούση
Τηλέφωνο: 2271351640
Fax: 2271351622

http://www.chios.gov.gr/
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7.  Η καθαρή συμβατική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται σε τρεις 
(3) 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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