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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου ανακοινώνει ότι 

θα προχωρήσει σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της 

Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Χορτοκοπές σε κοινόχρηστους χώρους 

Κεντρικής Χίου προϋπολογισμού 40.000 € σύμφωνα με την 245/16 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής.  Η εργασία χρηματοδοτείται από δημοτικούς 

πόρους. Για,  την επιλογή αναδόχου οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν, 

σε σφραγισμένο φάκελο  επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

Α. Επικυρωμένα αντίγραφα εν ισχύ παραστατικών ( Επιμελητηρίου, έναρξης 

στην Εφορία ή άλλο) από τα οποία να προκύπτει η ενασχόλησή τους ή η 

δυνατότητα ανάληψης και εκτέλεσης υπηρεσιών ανάλογων με τις ζητούμενες. 

Β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητάς τους, εν ισχύ  

Γ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπως το ΦΕΚ  ίδρυσης και  τροποποιήσεις του 

(για διαγωνιζομένους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή 

απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων 

τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία 

πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΑΕ, τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους 

και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από 

το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 

Δ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος 

ισχύος της προσφοράς τους και το ότι έλαβαν γνώση της μελέτης την οποία 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα.  
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Ε. Εγγυητική επιστολή συμμέτοχής στο διαγωνισμό από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου  αναγνωρισμένου πιστωτικού  

ιδρύματος ποσού 688 ευρώ. 

ΣΤ.  Την οικονομική τους προσφορά εντός  σφραγισμένου έτερου  φάκελου. 

Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής του 

Δήμου και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική 

Επιτροπή.  

 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι το υψηλότερο ποσοστό 

έκπτωσης με συμπλήρωση του εντύπου προσφοράς που συνέταξε η Υπηρεσία. 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται στον ένα μήνα (1) μήνα. 

Ο συμβατικός χρόνος ορίζεται έως το τέλος του έτους, ή μέχρις εξαντλήσεως 

του οικονομικού αντικειμένου όπως ορίζεται στην ΕΣΥ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  θα είναι πέντε τοις εκατό (5%) του 

προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ  και την έκπτωση και ο χρόνος ισχύος αυτής 

δώδεκα (12) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του 

διαγωνισμού από το Δήμο Χίου Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22713 50850 , αρμόδιος υπάλληλος  ο κος 

Κωνσταντίνος Μπουλάς ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Χίου.  

Η κατάθεση των προσφορών  θα πραγματοποιηθεί  στο Δημαρχείο Χίου  

Λεωφόρος Δημοκρατίας 2, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου στις 25-4-2016 και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών η 

ώρα 10:00. Κατάθεση προσφοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί να γίνει και 

στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέχρις το πέρας της προηγούμενης εργάσιμης 

ημέρας.   Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν κατατεθούν προσφορές 

η κατάθεση θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.           
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