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       Ελληνική Δημοκρατία                                                  Χίος,  13/4/2022 
              Δήμος Χίου                                                          Αρ. Πρωτ.: 29342   
 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                           
Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών                                               

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

     Ο Δήμαρχος Χίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την 
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια χλοοτάπητα γηπέδων Αγίου Γεωργίου Συκούση και 
Θυμιανών Δήμου Χίου», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 546.848,64 € 
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. (ΠΔΕ 2021 -  ΚΩΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2019ΕΠ08800007). 
Η προμήθεια χωρίζεται σε δύο τμήματα: 
α) ΤΜΗΜΑ 1: "Προμήθεια χλοοτάπητα γηπέδου Αγίου Γεωργίου Συκούση" (CPV 39293400-6) 
προϋπολογισμού 200.480,00 € άνευ ΦΠΑ (234.561,60 € συμπ. 17% ΦΠΑ)  
β) ΤΜΗΜΑ 2: "Προμήθεια χλοοτάπητα γηπέδου Θυμιανών" (CPV 39293400-6) προϋπολογισμού 
266.912,00 € άνευ ΦΠΑ (312.287,04 € συμπ. 17% ΦΠΑ).    
Στον διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα 
σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Ν.4412/2016, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.  
    Ο διαγωνισμός με Α/Α Συστήματος 157899 θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών την 23η Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. 
    Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής: 
α) για το ΤΜΗΜΑ 1 ποσού 4.009,60 € και β) για το ΤΜΗΜΑ 2 ποσού 5.338,24 €, όπως 
αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 2.2.2 της σχετικής διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
την υποβολή της προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά στα Άρθρα 2.4.3 και 2.4.4 της αναλυτικής 
διακήρυξης. 
    Πληροφορίες δίδονται από τον Δήμο Χίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο  Γραφείο 
Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου, Δημοκρατίας 2, στα τηλ. 2271351713 και 2271351707. 
    Τεύχη δημοπράτησης υπάρχουν αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος 157899), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου στη διεύθυνση 
www.chioscity.gr (προκηρύξεις). 
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