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         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  
 

1. Η Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Χίου, προκθρφςςει ανοικτό διαγωνιςμό, για τθν ανάκεςθ του ζργου 
«Επιςκευαςτικζσ εργαςίεσ ςχολικών ςυγκροτημάτων Α’ βάθμιασ Εκπαίδευςησ Δήμου Χίου 2020»,   ςφμφωνα με 
το άρκρο 27 του Ν.4412/2016 και ςυντίκεται από κατθγορία ζργων Οικοδομικών με προχπολογιςμό 115.384,61 € 
(χωρίσ ανακεϊρθςθ και ΦΠΑ). 
2. Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 
3. Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, 
ςτο ΚΗΜΔΗ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου www.chioscity.gr 
4. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ςτο ςφςτθμα:  14/12/2020, θμζρα Δευτζρα ϊρα 10:00π.μ. Η 
θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει 21/12/2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 π.μ.  
5. Συχόν διευκρινιςεισ – ερωτιματα ςχετικά με το διαγωνιςμό υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω τθσ πλατφόρμασ 
του ΕΗΔΗ, ςφμφωνα με το άρκρο 2.3 τθσ διακιρυξθσ. 
6. Η επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με τθν διαδικαςία του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ και κριτιριο ανάκεςθσ 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), του 
άρκρου 86 του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν». Η οικονομικι προςφορά 
των διαγωνιηομζνων κα υποβλθκεί ςε ακζραιεσ μονάδεσ κατά το ςφςτθμα με επί μζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ για 
κάκε ομάδα εργαςιϊν του άρκρου 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016. 
7. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν  που δραςτθριοποιοφνται ζργα 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) ςε κράτοσ-μζλοσ του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό 
που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν 
ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ 
ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων 
ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρκρου 76  του ν. 
4412/2016.  
8. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι ζξι (6) μήνεσ. 
9. Σο ζργο χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ με ΚΑ: 30-7331.214. 
10. Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, 
εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 2.307,69 ευρϊ. 
11. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Δ. Χίου. 
 

Χίοσ,   19.11.2020 

Ο Διμαρχοσ Χίου  

 

 

      ταμάτιοσ Κάρμαντηθσ 
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