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Κάθε Ενδιαφερόμενο 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ-ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΡΩΙΚΗ ΝΗΣΟ ΨΑΡΩΝ 

 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» 

        

1. Πληροφοριακά Στοιχεία 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Δ/νση Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας Χίου 

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Έργου: Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021) 

Αρ. 178/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΝΤ47ΛΩ-

7Λ2). 

Τύπος Έργου: Υπηρεσία 

Τίτλος Έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ-ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ 

ΤΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΡΩΙΚΗ ΝΗΣΟ ΨΑΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» 

CPV: [45246410-0]-Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 

Συνολική Προσυπολογιζόμενη δαπάνη: 35.000,00 (με Φ.Π.Α 24%) 

Χρηματοδότηση / Φορέας χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ-588 με κωδικό 2016ΕΠ58800000.21  

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου – προμηθευτή: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:  26/05/2022 

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Χίου (Πολυτεχνείου 1, ΤΚ 821 31) 

 

 

2. Αντικείμενο της Σύμβασης  

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Περιφερειακή Ενότητα Χίου  προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση 

της υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ-ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΗΡΩΙΚΗ ΝΗΣΟ ΨΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022». Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ 

Χίος,      28/04/2022 

             Αρ. Πρωτ.οικ.: 1909 
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Ν.4412/2016 και του Ν.4782/2021, καθώς και τα οριζόμενα στη Τεχνική Περιγραφή. Η συνολική 

προσυπολογιζόμενη δαπάνη είναι 35.000,00 με Φ.Π.Α 24% και χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ588 με κωδικό 

υποέργου 2016ΕΠ58800000.21. 

 

3. Τεχνική περιγραφή υπηρεσίας 

 

Η υπηρεσία αφορά τον καθαρισμό της κοίτης των χειμάρρων - ρεμάτων  στο νησί των Οινουσσών και στην 

Ηρωική Νήσο Ψαρών από φερτά υλικά, απορρίμματα, αυτοφυή βλάστηση ή επιχώσεις, ώστε να βελτιωθούν 

τα υδραυλικά χαρακτηριστικά και η παροχετευτικότητα των χειμάρρων με σκοπό την αποφυγή εμφάνισης 

πλημμυρικών φαινομένων. Οι εργασίες καθαρισμού που θα πραγματοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τις 

ανάγκες και ύστερα από τις εντολές της υπηρεσίας. Η Τεχνική περιγραφή, ο Προϋπολογισμός, τo Αναλυτικό 

Τιμολόγιο και η ΕΣΥ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. 

 

4. Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 35.000.00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι 

τιμές μονάδας αυτών εμφαίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης και είναι σύμφωνες με τις 

ενιαίες τιμές έργων του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. που ισχύουν σήμερα (ΦΕΚ1746/Β/19-5-2017). Η παρούσα 

υπηρεσία χρηματοδοτείται από ΠΔΕ /ΣΑΕΠ-588 με κωδικό 2016ΕΠ58800000.21. 

 

5. Χρηματοδότηση 

Με την υπ' αριθμ. 36/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

(ΑΔΑ: 9ΨΣ47ΛΩ-ΕΡ8), εγκρίθηκε ο Πίνακας νέας κατανομής προτεινόμενων υποέργων Καθαρισμού 

χειμάρρων ΠΕ Χίου με κωδικό 2016ΕΠ58800000, μέσα στον οποίο συμπεριλαμβάνεται το υποέργο 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ-ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΡΩΙΚΗ ΝΗΣΟ ΨΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2022» με κωδικό  2016ΕΠ58800000.21. 

 

6. Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 

τιμής. Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται πλήρως 

και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις συνθήκες της υπηρεσίας. 

H διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

4782/2021 και ισχύει σήμερα. 

 

7. Κατάθεση προσφοράς 

Η προσφορά θα υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. Χίου (Πολυτεχνείου 1, ΤΚ 821 31) έως την 26/05/2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 πμ, στον 

οποίο πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς: Προσφορά για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ-ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΡΩΙΚΗ ΝΗΣΟ ΨΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022», 

αναφέροντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Σε περίπτωση που η προσφορά υποβληθεί μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα 

θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί. 

 

8. Περιεχόμενο φακέλου προσφορών 

Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως 

παρατίθεται παρακάτω. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει: 

 

α) Tην οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να έχει απαραιτήτως στοιχεία επικοινωνίας (Δ/νση, 

τηλέφωνο, Fax, e-mail). Το προσφερόμενο ποσοστό ενιαίας έκπτωσης θα αναγράφεται σε ακέραιες μονάδες 

επί τοις εκατό. 

 

β) -Φωτοαντίγραφο πτυχίου Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που δραστηριοποιείται στην 

κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή  
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-Βεβαίωση εγγραφής  στα αντίστοιχα Περιφερειακά Μητρώα κατηγορίας  Οδοποιίας ή Υδραυλικά για ποσό 

ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού άνευ ΦΠΑ ή  

--Πιστοποιητικά των οικονομικών φορέων που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της γενικής υπηρεσίας και μπορούν να αποδείξουν τη συνάφεια 

της επαγγελματικής τους ιδιότητας και επαγγελματικής-οικονομικής δραστηριότητας και να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

 

γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3) από την ημερομηνία προσκόμισής 

του. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η 

υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (Το ανωτέρω έγγραφο μπορεί να ζητηθεί 

αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, εφόσον προσκομιστεί ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικού 

Δελτίου Ταυτότητας των υπόχρεων) (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

 

δ) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφεται ότι: Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από την 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, που αναγράφονται στην παρ. 1 του Άρθρου 73 του Ν 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ε) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: έλαβα γνώση των όρων της Μελέτης για την υπηρεσία 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ-ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΡΩΙΚΗ ΝΗΣΟ ΨΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2022», τους οποίους και δέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

στ) Πιστοποιητικά (άρθρο 80 του Ν.4412/2016) που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα 

οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής τους είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και 

επικουρικής), και ειδικότερα:  

Ι) φορολογική ενημερότητα από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, 

ΙΙ) ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από 

όπου να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και 

ΙΙΙ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 

πρόσκλησης) στην οποία ο προσφέρων - υποψήφιος ανάδοχος (νόμιμος εκπρόσωπος) θα δηλώνει όλους τους 

Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 

για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Τα ανωτέρω αποδεικτικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν 

ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναγράφεται χρόνος ισχύος, να έχουν 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.  

 

9. Ματαίωση διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία ανάθεσης 

για τους λόγους και υπό τους όρους άρθρου 106 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης, 

εάν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλήψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

10. Υπογραφή σύμβασης 

Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης και μετά από σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να προσκομίσει «εγγύησης καλής εκτέλεσης» ύψους 4% επί της αξίας της 

σύμβασης προ Φ.Π.Α και κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να προσκομιστούν: 

α) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου: 
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 Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου τα 

δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.Μ.Η., κ.λ.π.), τα οποία 

προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας η λειτουργία τους, από τα οποία να 

προκύπτουν:  

o Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε.,  

o  Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε.  

  Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την 

αντίστοιχη Δημόσια οικονομική Υπηρεσία 

 Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα 

οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 

την υπογραφή τους.  

β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από το νομικό εκπρόσωπο της εταιρείας όπου αναγράφεται ότι: 

o η εταιρεία δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό πτώχευση ή διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης και δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή  από το 

δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού  συμβιβασμού, δεν έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προσκόπτουσα από παρόμοια διαδικασία.  

o αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης. 

 

11. Πληρωμή – Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες εισφορές, κρατήσεις καθώς και αυτές υπέρ τρίτων που 

ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προφοράς ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και της πηγής 

χρηματοδότησης. 

Τα γενικά έξοδα του αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους δασμούς καθορίζονται στο 

αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Κύριο της υπηρεσίας. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το 

Ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

12. Παροχή διευκρινίσεων 

Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από τη 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου (Πολυτεχνείου 1, ΤΚ 821 31, 1ος όροφος), αρμόδια υπάλληλος: Μαρία 

Σκουφάρα, (τηλ. επικοινωνίας.: 22713- 50557). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E.Δ. 

1. Φάκελος υπηρεσίας 

2. Πρ/νο ΔΤΕ ΠΕ Χίου 

3. Πρ/νο Δομών & Περ/ντος 

4. Χ.Α 

Ο Αν. Προϊστάμενος της  

Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου  

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ 

Π.Ε. Χημικός Μηχανικός 
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