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ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ, (Δημοκρατίας 2, 82131 ΧΙΟΣ)  
Σημείο επαφής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, αρμόδια: κα Ευτυχία Βορριά (Τοπογράφος 
Μηχανικός ΠΕ με βαθμό β’), τηλ. 22713 51614, fax 22713 51622, e-mail: eftihiavorria@gmail.com. 
Τόπος υποβολής προσφορών: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Οινοπίωνος 1, 82131, Χίος, υπόψη 
της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 
 
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  
Η παρούσα προκήρυξη αφορά στην ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: 
«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΕ ΧΙΟΥ, ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 
ΑΠΟ ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ ΕΩΣ ΚΟΝΤΑΡΙ» (CPV:71320000, 71351810) με οικονομικό αντικείμενο που 
αναλύετε στον πίνακα: 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤ. 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
(σε € χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΑΞΗ 
ΠΤΥΧΙΟΥ 

Μελέτες Τοπογραφίας 16 46.101,00€ Α 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 6.915,15€  

ΦΠΑ 24% 12.723,90€  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 65.740,03€  

 
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: καθαρός χρόνος δύο (2) μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης, συνολική ενδεικτική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης 
ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού 
 
Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες:  

 Απαιτούμενες Εγγυήσεις  
Εγγύηση συμμετοχής : δεν απαιτείται 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης : Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την 
υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. 

 Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.  
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ -ΠΒΑ.  

 Δικαιούνται να συμμετέχουν οικονομικοί φορείς σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 του 
Ν. 4412/2016, δηλαδή φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή ενώσεις αυτών.  

 Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις 
έργων, προμηθειών & Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". 
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Β.   1. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης, και 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
αναφέρονται στο άρθρο 20 του ίδιου τεύχους  
2. Στο διαγωνισμό καλούνται: φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών [16],[13] και [27] και που είναι εγκατεστημένοι: 
(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,  
(δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε 
μέλος ένωσης απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα 
και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της ένωσης στην οποία μετέχει.  
Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές 
κατηγορίες μελετών. 

 Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει:  
(α) Για κατηγορία μελέτης [16] απαιτείται τουλάχιστον ένα μελετητή 4ετούς εμπειρίας 
        
 
ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτική διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της «πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει χαμηλότερης τιμής  
 
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:  
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης από τις 28/12/2020 στην ιστοσελίδα www.chioscity.gr   
2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 
11/01/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. 

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/01/2021, ημέρα 
Παρασκευή ώρα 10:00. 

Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.  

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον έξι (6) μήνες.  
 
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ενστάσεις και προσφυγές, κατατίθενται στην Οικονομική Επιτροπή Χίου, από την οποία μπορούν 
επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με 
την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου. 
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν: 

1) κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

2) κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που 
εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας 
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του 
άρθρου 14 της διακήρυξης. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και 
οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών 

 
    Ο Δήμαρχος Χίου 

 
          Σταμάτιος Κάρμαντζης 
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