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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου 
 
προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«Ολοκλήρωση – αποκατάσταση λειτουργικότητας της οδού Χρήστου δυτικά των ορίων 
του αεροδρομίου Χίου» προϋπολογισμού  1.655.000,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α..  
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Χίου 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός: Δημοκρατίας 2 
Ταχ.Κωδ: 82131 
Τηλ.: 2271351636 
Telefax: 2271351622 
E-mail: apostolis@chios.gov.gr 
Ιστοσελίδα: www.chioscity.gr  
Κωδικός NUTS: EL 413 
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 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. 
 
3. Κωδικός CPV: 45233120-6 
 
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL 413 
 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου 
γίνεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. Εν συντομία: 
Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η επέκταση της δημοτικής 
οδού Ιωάννου Χρήστου. 
 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών 
 
7. Χρόνος εκτέλεσης έργου : Δεκατέσσερις (14) μήνες 





  

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  
8.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, 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 τρι�τες χω�ρες που δεν εμπι�πτουν στην περι�πτωση γ΄ της παρου�σας παραγρα�φου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
8.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
8.3 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.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή 
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού 
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
 
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου 
της σύμβασης. 
 
10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: - 
 
11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
12. Παραλαβή προσφορών:  
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 
29/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
04/01/2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ  
 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 21/12/2020  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 
δικαιολογητικά, το αργότερο στις 24/12/2020 
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος.  
 
13. Χρόνος ισχύος προσφορών: 9 μήνες. 
 
14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
 





  

15. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 571 ενάριθμο 
έργο 2014ΣΕ5710004. Η πίστωση για το έργο έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 64-7333.001 του 
Δημοτικού Προϋπολογισμού με πίστωση 1.655.000,00 € για το 2020. Σχετικά έχει εκδοθεί η 
1410/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9Τ8ΧΩΗΝ-ΠΙΞ) για την ψήφιση 
πίστωσης  για το οικονομικό έτος 2020.  
 
16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές:  
16.1 Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε 
(5) ημερών  από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσμία που 
εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 
18 της παρούσας. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
16.2 Η ένσταση υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 
υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 
άρθρο 221 του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις 
ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώμη του αρμόδιου 
Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης.  
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε 
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την 
άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
16.3 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού 600,00 ευρώ. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν 
η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.   
 
17. Δημοσιεύσεις:  
Η προκήρυξη σύμβασης (περίληψη της Διακήρυξης) και η Διακήρυξη δημοσιεύεται στο 
ΚΗΜΔΗΣ. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο 
 
18. Άλλες πληροφορίες: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται 
στο ποσό των 28.290,60 ευρώ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Χίου με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική 
Επιτροπή. 
 
 Ο Δήμαρχος Χίου 

 
 
 
 
 

Κάρμαντζης Σταμάτιος 
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