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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ - ΖΥΓΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΤΗΣ 2ης  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ» ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης της χαμηλότερη τιμή για την παροχή εργασιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών 

για τη φύλαξη - ζύγιση εισερχομένων απορριμμάτων και καθαριότητα του χώρου του 

ΧΥΤΑ της 2ης  Διαχειριστικής Ενότητας Χίου», διάρκειας δέκα (10) μηνών και 

προϋπολογισμού εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και πέντε 

λεπτών (68.829.05)€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%, σύμφωνα με την από 22/03/2016 

Μελέτη της ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ, στο Δήμο Χίου, Δημοκρατίας 2 

στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, τκ.82131, τηλ.2271350874, 6942065842, την Πέμπτη 

7 Απριλίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις 

αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της εργασίας όπως αυτή 

περιγράφεται από την 22/03/2016 Μελέτη της ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ. Τα συμπράττονται φυσικά και 

νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να 

καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Η 

αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην 

ανάδοχο κοινοπραξία. Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί εγγύηση συμμετοχής 

ποσοστού 1% του προϋπολογισμού του έργου, που ανέρχεται στο ποσό των 594,00 €. 

Οι προσφορές θα αποστέλλονται ταχυδρομικά και θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 6 

Απριλίου 2016 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δήμο Χίου, Δημοκρατίας 2 , τκ.82131, στο γραφείο 7, 

τηλ. 6942065842, 6973037118, 2271350874. 

 Ειδικοί όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό: Για την εκτέλεση του διαγωνισμού έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.3463/06, και το Π.Δ.28/80, όπως ισχύουν, ενώ οι προσφορές 

που θα κατατεθούν ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 

τριάντα (30) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 Τα έγγραφα του διαγωνισμού, όπως και κάθε πληροφορία για αυτόν, μπορούν να 

ζητηθούν από την Τετάρτη 30/03/2016 έως και την Τετάρτη 6/04/2016 από  τον  Δήμο Χίου, 

Δημοκρατίας 2 , τκ.82131 στο γραφείο 7, τηλ. 6942065842, 6973037118, 2271350874. 
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