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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Οινοπίωνος 1, 82131 Χίος
Πληροφορίες: Μιχαήλ Πικούνης, 

Κωνσταντίνος Μπουλάς
Τηλέφωνο: 2271351607, 2271351602
Email: m_pikounis@chios.gov.gr

Προς: 
GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι.Κ.Ε
Ιερά Οδός 38, 10435, Αθήνα
τηλ. 210-3416717
email: info@geonhellas.eu

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 

Ο Δήμος Xίου σας γνωρίζει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της παροχής 
υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή για το έργο: «Κατασκευή 
μονάδας επεξεργασίας συμμείκτων και προδιαλεγμένου οργανικού (ΜΕΑ) Π.Ε. 
Χίου», η σύμβαση του οποίου υπεγράφη στις 16/05/2022 (22SYMV010561458 2022-05-
17). Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Αριθμ. 
ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018 Υ.Α. του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
(ΦΕΚ 4203Β/2018). Η παροχή υπηρεσιών του βασικού μελετητή συνιστά ειδική 
κατηγορία παροχής επιστημονικής υπηρεσίας του άρθρου 123 παρ. 3 του ν. 4412/2016 
και προβλέπεται από το άρθρο 188 παρ. 6 του ίδιου νόμου και διεξάγεται με τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με ανάρτηση σχετικής 
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την Αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018 
Υ.Α., καθώς και τα οριζόμενα στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης που συντάχθηκε 
από  τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθμός μελέτης 2022-156).

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης ανέρχεται σε 41.482,11 € (χωρίς ΦΠΑ) 
ή 51.437,82 € (με ΦΠΑ 24%). Η καθαρή αμοιβή θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στο 
οποίο έχει ενταχθεί με κωδικό ΟΠΣ 5014383. Η δαπάνη του ΦΠΑ ύψους 9.955,71 € δεν 
είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από το ως άνω Ε.Π. του ΕΣΠΑ και θα καλυφθεί 
από πιστώσεις της ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. που είναι ο κύριος του έργου.
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Η ανάληψη υποχρέωσης της δαπάνης καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων 
με αριθμό A-672/2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΙΣΩΗΝ-8Μ6). 

Δια της παρούσας καλείστε να υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας, 
για την ως άνω μελέτη καταθέτοντας φάκελο προσφοράς ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ μέχρι και την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. 

Ο φάκελος προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. ΙΙ.4, της 
Αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018 Υ.Α., θα πρέπει να περιέχει κατ’ 
ελάχιστον:

 α) τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 που αφορούν τους 
λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, 

β) την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 
75 παρ. 2 του ν. 4412/2016, 

γ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 
δ) την οικονομική προσφορά.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με 

ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η 
Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής 
προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
(εφόσον υπάρχει τέτοια απαίτηση).

Για διευκρινίσεις σχετικά με το αντικείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στα ως 
άνω τηλέφωνα επικοινωνίας.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί για δέκα ημέρες στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής (www.chios.gov.gr).

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Χίου

Ιωάννης Ξενάκης
Συνημμένα
Ο φάκελος δημόσιας σύμβασης (αριθμός μελέτης 2022-156).

Κοινοποίηση
ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε.
Δημοκρατία 2, 82131 Χίος, email: dianoxae@gmail.com

http://www.chios.gov.gr/
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