
 Χίος, 07/12/2021 
 

              ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Α.Π. 99610 

               ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                        45233120-6 (Έργα οδοποιίας) 

 

NUTS: EL 413 

 
Ο Δήμος Χίου διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση της Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές  
Εκμεταλλεύσεις Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών » εκτιμώμενης αξίας  1.089.126,06 ευρώ με  

Φ.Π.Α.  με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
α) κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 878.327,47 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, 
απρόβλεπτα) 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Με το παρόν έργο  προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες βελτίωσης 

υφιστάμενων αγροτικών δρόμων στο Δήμο Ψαρών, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε περιοχές όπου 

υπάρχουν βοσκότοποι, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις και καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις. 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ.πρωτ.  Α-
163/8-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΡΠΩΗΧ-ΗΓΧ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.   
 
ΚΡΗΤΙΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 

αυτών     που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργου 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 , 5, 6 και 7  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. 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 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. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΡ48ΩΗΝ-6ΕΕ



Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 11/01/2022, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 10:00 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 18/01/2022, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00. Ο χρόνος ισχύς των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 
17.095,00€ (δεκαεπτά χιλιάδες και ενενήντα πέντε  ευρώ). 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: δώδεκα (12) μήνες. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 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. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως 31/12/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 07/01/2022.  
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την 
σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2271351615, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Ιωάννης Αμπαζής.  
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική 
διακήρυξη του διαγωνισμού. 

 

                                                                                                       Ο Δήμαρχος Χίου 
   

                                                                                                         

                                                                                         Σταμάτιος Κάρμαντζης 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.chioscity.gr/
ΑΔΑ: ΨΡ48ΩΗΝ-6ΕΕ
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