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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «Γ. ΚΑΛΟΥΤΑΣ» ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΧΙΟΥ 

        
1. Πληροφοριακά Στοιχεία 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Περιφερειακή 
Ενότητα Χίου 

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Έργου: Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 Ν.4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Ν.4782/2021) 

Τύπος Έργου: Έργο 

Τίτλος Έργου: ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «Γ. ΚΑΛΟΥΤΑΣ» ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ 
ΧΙΟΥ 

CPV: CPV 45000000-7: Κατασκευαστικές εργασίες 

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 69.800,00 (με Φ.Π.Α 17%) 

Χρηματοδότηση / Φορέας χρηματοδότησης: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΧΙΟΥ με Κωδικό Έργου 
2022ΚΑΠ5000002  
 

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου – προμηθευτή: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των 
προσφορών:  

18/05/2022 

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 ενδιαφέρεται να αναθέσει το 

έργο με τίτλο: ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «Γ. ΚΑΛΟΥΤΑΣ» ΓΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ 

Χίος,  5/5/2022 
             Αρ. Πρωτ.: 1998 

mailto:d.technikonerg@chios.pvaigaiou.gov.gr
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ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΧΙΟΥ. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4782/2021, καθώς και τα οριζόμενα στη Τεχνική Περιγραφή. 
 

3. Τεχνική περιγραφή έργου 
Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται εργασίες προσαρμογής σε τμήμα του υφιστάμενου 

κτιρίου του κέντρου ανάπτυξης και ειδικού τουρισμού Χίου («ΚΑΛΟΥΤΑΣ»), για τη φιλοξενία ΠΣΕΑ & 
Κέντρου Επιχειρησιακού Προγραμματισμού. Συνοπτικά, οι κυριότερες εργασίες που πρόκειται να 
λάβουν χώρα είναι οι ακόλουθες: 
 
 ( Α )   Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ε Σ   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ 
Αποξήλωση τμήματος υπαρχόντων πλαστικών δαπέδων και αντικατάσταση με νέα 
Καθαίρεση τοίχων από γυψοσανίδες  
Ανακαίνιση εσωτερικών επιχρισμάτων 
Ανακαίνιση εσωτερικών χρωματισμών 
Αντικατάσταση ξύλινων δίφυλλων θυρών με νέες μεταλλικές βιομηχανικού τύπου 
Καθαίρεση φθαρμένων τμημάτων οροφών από ορυκτές ίνες και αντικατάσταση με νέες ίδιου τύπου 
Έλεγχος στεγανότητας στέγης, μονώσεις-στεγανώσεις, αποφράξεις απορροών όμβριων υδάτων κλπ. 
Σποραδικές εργασίες-μερεμέτια 
 
( Β )    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ 
Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αφορούν τον έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών  στα υπάρχοντα 
δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης και δίκτυο ισχυρών  και ασθενών ρευμάτων, καθώς και συμπλήρωση 
του δικτύου ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και  πυροσβεστικών μέσων ενεργητικής 
Πυροπροστασίας. 
Ειδικότερα θα τοποθετηθούν πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6kgr, πυροσβεστήρες CO2 και θα 
αντικατασταθούν φωτιστικά ασφαλείας. 
Στην υπάρχουσα εγκατάσταση κουζίνας και WC  θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας και θα 
αντικατασταθούν μικροϋλικά που πιθανόν δεν λειτουργούν ορθά, όπως φλοτέρ, σπιράλ, καπάκια 
λεκάνης, κ.τ.λ. ενώ παράλληλα αν απαιτηθεί θα γίνει απόφραξη της κεντρικής σωλήνας αποχέτευσης 
προς την απορροή λυμάτων με ειδική αποφρακτική συσκευή.  Θα ελεγχθεί και θα αποκατασταθεί η 
ορθή λειτουργία του πιεστικού συγκροτήματος.  
Η υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα ελεγχθεί και θα αποκατασταθούν τυχούσες βλάβες 
στους ρευματοδότες η τα φωτιστικά σώματα. Επίσης θα ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικοί πίνακες και θα 
μετρηθούν η αντίσταση μόνωσής των κυκλωμάτων  και η  αντίσταση βρόχου σφάλματος όπως και η 
αντίσταση γείωσης των κυκλωμάτων . Παράλληλα θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας των 
ηλεκτρολογικών πινάκων και συσφίξεις αγωγών στο ραγουλικό. Στους ανωτέρω ελέγχους όπου 
διαπιστωθεί αστοχία υλικού η καλή λειτουργία του θα αντικατασταθεί. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
θα συμπληρωθεί με δίκτυα ισχυρών και ασθενών ρευμάτων με όδευση στην ψευδοροφή και εκτός  
ψευδοροφής εντός καναλιού κατάλληλου για όδευση ηλεκτρικών δικτύων με κατάλληλη 
διαμερισματοποίηση για παράλληλη όδευση ισχυρών και ασθενών εντός του ιδίου καναλιού το οποίο 
θα έχει την δυνατότητα υποστήριξης με πριζοδιακοπτικό υλικό το οποίο θα εγκαθίσταται επί του 
καναλιού ώστε να υλοποιείται η διανομή (ενδεικτικός τύπος LEGRAND DLP). Σε κάθε θέση εργασίας 
θα εγκατασταθούν δύο  πρίζες 220v και δυο πρίζες μια για DATA και μια για  τηλέφωνο.  Τα υπάρχοντα 
φωτιστικά σώματα θα ελεγχθούν ως προς την καλή τους λειτουργία και αν χρειαστεί λόγω αλλαγής 
διαρρύθμισης θα επανεγκατασταθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη. Θα 
συμπληρωθεί η εγκατάσταση φωτισμού με επιπλέον φωτιστικά σώματα όπου αυτό απαιτείται από 
τις ανάγκες φωτισμού των χώρων. Θα εγκατασταθεί επίσης νέος πίνακας ισχυρών ρευμάτων για την 
τροφοδοσία των συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και νέο  RACK μέσα στο οποίο θα τερματισθούν 
όλες οι νέες γραμμές ασθενών ρευμάτων αλλά και οι υφιστάμενες οι οποίες θα αποξηλωθούν από το 
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υφιστάμενο rack και θα συνδεθούν στο νέο. Όλες οι γραμμές ασθενών σηματοδοτηθούν και λάβουν 
αριθμό στην αναχώρηση από το RACK και στον τερματισμό στην πρίζα ασθενών. 
Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των συγκεκριμένων χώρων μέσω των ηλεκτρολογικών πινάκων θα 
συνδεθεί στην υπάρχουσα γεννήτρια για απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης σε περίπτωση 
διακοπής της παροχής από ΔΕΔΔΗΕ. Η γεννήτρια θα συντηρηθεί μηχανολογικά και ηλεκτρικά και θα 
ελεγχθεί η ορθή της λειτουργία. 
Θα εγκατασταθούν δυο κλιματιστικά διαιρουμένου τύπου (split)  ισχύος 24.000 btu/h με εσωτερική 
μονάδα τοίχου,  ένα για κάθε αίθουσα γραφείων και δυο κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου (split) με 
εσωτερική μονάδα δαπέδου η οριζόντια εμφανούς τύπου ισχύος 36.000btu/h. 
 Η Τεχνική περιγραφή, ο Προϋπολογισμός, Τo Αναλυτικό Τιμολόγιο, η ΕΣΥ και το Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. 
 

4. Προϋπολογισμός 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εξήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (69.800,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%, βάσει του αναλυτικού τιμολογίου οικοδομικών εργασιών και του 
αναλυτικού τιμολογίου ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, όπως ισχύουν σήμερα. 

 
5. Χρηματοδότηση 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΧΙΟΥ και ειδικότερα το έργο με κωδικό 
ΚΕ2022ΚΑΠ5000002 ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «Γ. ΚΑΛΟΥΤΑΣ» ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΧΙΟΥ. 
 
Η ως άνω δαπάνη εγκρίθηκε με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 19/01.03.2022 
(ΑΔΑ:6Ζ6Η7ΛΩ-8ΨΡ) σε συνέχεια της οποίας εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 14986/617-15/3/2022 (ΑΔΑΜ: 
21REQ010230396 2022-03-18) (ΑΔΑ:ΨΙΞΕ7ΛΩ-Χ9Ω) Απόφαση της Δ/νσης Οικονομικού-
Δημοσιονομικού Ελέγχου, Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Π.Ε. Χίου περί Ανάληψης Υποχρέωσης 
για την πληρωμή του έργου «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «Γ. 
ΚΑΛΟΥΤΑΣ» ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΧΙΟΥ», ποσού εβδομήντα 
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (70.200,00€) του Φορέα 91105-001 και Κ.Α.Ε. 2071.9779.0001 οικ. Έτους 
2022. 
 

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. 
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 τις 18/05/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10:00, στον οποίο πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς: Προσφορά για την εκπόνηση του έργου 
ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «Γ. ΚΑΛΟΥΤΑΣ» ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΧΙΟΥ, 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. 
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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 
(τηλέφωνο, Fax, e-mail )  
β)Φωτοαντίγραφο πτυχίου Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που δραστηριοποιείται 
στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, θα πρέπει να περιλαμβάνει στη 
βασική του στελέχωση για κάθε κατηγορία τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό με εμπειρία που να 
αντιστοιχεί στη Α' βαθμίδα όπως αυτή περιγράφετε στο άρθρο 100 του Ν.3669/08, όπως ισχύει. 
γ) 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: έλαβαν γνώση των όρων της Μελέτης για το έργο 
ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «Γ. ΚΑΛΟΥΤΑΣ» ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΧΙΟΥ, τους οποίους και δέχομαι ανεπιφύλακτα. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφεται ότι: Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από 
την διαδικασία σύναψης σύμβασης, που αναγράφονται στα άρθρα 73 και 80 του Ν 4412/2016, έτσι 
όπως τροποποιήθηκε. 
 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 
Η αναγραφή του χρόνου ισχύος των προσφορών είναι υποχρεωτική. Εάν η προσφορά αναγράφει 
χρόνο ισχύος μικρότερο θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. 

 
10. Διάρκεια της σύμβασης 
Συνολική προθεσμία περαιώσεως του έργου ορίζεται σε ΕΞΙ (6) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης κατασκευής. 
 

11. Υπογραφή σύμβασης - Δικαιολογητικά ανάθεσης 
Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης και μετά από σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να προσκομίσει «εγγύηση καλής εκτέλεσης» ύψους 5% επί της 
αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. και να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά ανάθεσης: 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων του άρθρου 73 και 80 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτούνται:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν4412/16 όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 του Ν. 4605/19). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, ββ) 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). 

β. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 

προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

• 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:  
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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. 
ε. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την 

αντίστοιχη Δημόσια οικονομική Υπηρεσία. 
στ. 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. 

ζ. 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. 
 

12. Ματαίωση διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει εν όλο 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. 

 
13. Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής 
Η επιτροπή παρακολούθησης - παραλαβής που θα συγκροτηθεί από τη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Χίου είναι 

αρμόδια για την οριστική ποιοτική & ποσοτική παραλαβή των αιτούμενων εργασιών και για την 
εκπλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών. 
 

14. Πληρωμή – Κρατήσεις 
Η πληρωμή του αναδόχου θα λάβει χώρα μετά την παράδοση του συνόλου των εργασιών και 

την οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης-παραλαβής. 
Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση και προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών / δικαιολογητικών, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 
200 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, πλην του ΦΠΑ. 
 

15. Ειδικοί όροι 
Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας 
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016. 
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16. 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), αρμόδιος υπάλληλος: 
Νικόλαος Αντωνίου, αρ. τηλ.: 22713- 50528. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα 
Τεχνική περιγραφή 
Προϋπολογισμός 
Αναλυτικό Τιμολόγιο 
ΕΣΥ 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 
 
 
E.Δ. 
1. Φ. Δ/νσης 
2. Πρ/νος Τμ. Δομών Περ/ντος 
3. Χ.Α 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο Αν. Προϊστάμενος της  

Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου  
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ 
Π.Ε. Χημικός Μηχανικός 
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Πίνακας Αποδεκτών 
 
1. Κοινοπραξία  
Αλέρτας Κωνσταντίνος Α. Πολιτικός Μηχανικός, Καραβασίλης Γιάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  
Βενιζέλου Ελευθερίου 7, Χίος,  

 
2. Κοινοπραξία  
Λιπαρής Νίκος Πολιτικός Μηχανικός – Ταξείδης Ευθύμιος Ηλεκτολόγος Μηχανικός   
Τσουρή Στεφάνου 19, Χίος, 

  
3. Κοινοπραξία  
Κακούλας Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός  -  Δαμαλάς Νικόλαος ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  
Αρχιεπίσκοπου Μακάριου 1, 82131 Χίος Χίου 
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