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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ διακηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό 
την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη αναβάθμισης και 
επέκτασης του 5ου δημοτικού σχολείου Χίου». 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και 
β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης. 

3. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 371.283,16 € (χωρίς ΦΠΑ) και 
περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 

 158.914,94€ για μελέτη κατηγορίας 6 - Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων 

 60.541,90€ για μελέτη κατηγορίας 8 - Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών 
κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων) 

 80.766,01€ για μελέτη κατηγορίας 9 - Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και 
ηλεκτρονικές μελέτες 

 22.632,06€ για μελέτη κατηγορίας 21- Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες 

και 48.428,24 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 

4. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα 
κριτήρια, υποκριτήρια και τη σχετική στάθμισή τους που αναγράφονται στο άρθρο 21 
της διακήρυξης. 

5. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.chios.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη 
του ΕΣΗΔΗΣ. Τυχόν διευκρινήσεις ή ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 
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6. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 30/08/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00. 

Ως ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορίζεται  η 
05/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. 

7. Οι προσφέροντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας για την άσκηση της 
δραστηριότητας που ορίζονται στα άρθρα 19.1 και 22.2.1 της αναλυτικής διακήρυξης. 

8. Σχετικά με την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και την 
απόδειξή της ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 19.3 και 22.2.3 της αναλυτικής 
διακήρυξης. 

9. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 με 
ενάριθμο κωδικό έργου 2022ΕΠ08810003. 

10. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δώδεκα 
(12) μήνες. Οι τμηματικές προθεσμίες ορίζονται στην παράγραφο 12.3 της αναλυτικής 
διακήρυξης. 

11. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, 
ποσού 7.425,66 €. 

12. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Χίου. 

 
Ο Δήμαρχος Χίου 

Σταμάτιος Κάρμαντζης 
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