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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας        

  
Χίος:  14/12/2022 
Αρ. Πρωτ: 106146 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 – 2020» 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

της πράξης: 

 «Αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού παραλιακού μετώπου Καρφά - Μέγα Λιμνιώνα» 

Ο Δήμος Χίου διακηρύττει ότι την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 (λήξη 
παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ηλεκτρονικός 
ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, της σύμβασης με τίτλο: «Αναβάθμιση 
δημοτικού φωτισμού παραλιακού μετώπου Καρφά - Μέγα Λιμνιώνα».  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση 135 νέων αυτόνομων φ/β φωτιστικών σωμάτων στο 
παραλιακό μέτωπο της περιοχής Καρφά – Μέγα Λιμνιώνα της Κοινότητας Θυμιανών. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής  
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, με βάση τη μελέτη 138/1-10-2020 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Χίου 
με τίτλο «Αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού παραλιακού μετώπου Καρφά - Μέγα Λιμνιώνα», ανέρχεται στο ποσό 
των 337.500,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 394.875,00 € (με Φ.Π.Α.). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Ο διαγωνισμός έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 
161288. Η διακήρυξη της προμήθειας έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα.  
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. 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της επί της προϋπολογισθείσας 
από το Δήμο δαπάνης προ ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή τρεις χιλιάδες τρακόσια εβδομήντα πέντε 
ευρώ (3.375,00 €) και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Χίου. Η ισχύς της θα είναι 
τουλάχιστον δέκα (10) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι εννέα (9) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Χρόνος παράδοσης των υλικών τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η πράξη 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλασσα και Αλιείας (ΕΤΘΑ).  
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στη Πράξη: «Αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού παραλιακού μετώπου Καρφά - Μέγα 
Λιμνιώνα» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» με βάση την 
Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3717/07-05-2021, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις με αρ. πρωτ. 3724/26-5-
2021 & 4383/31-8-2022 Αποφάσεις του Ε.Φ. «ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ» και έχει λάβει κωδικό MIS ΟΠΣ 5079331, Κωδ. 
Εναρίθμου 2021ΣΕ08610024, Κωδ. ΣΑ: Ε0861, Κωδ. NUTS: EL413 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τον Δήμο Χίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στο Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών του Δήμου, Δημοκρατίας 2, στα τηλ. 2271351713 και 2271351702, 
αρμόδιος υπάλληλος Χαμέτης Ιωάννης. 
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http://www.promitheus.gov.gr/
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