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Διακήρυξη  

Πρόχειρος Διαγωνισμός  

 

Άρθρο 1: Εργασία 

Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία Χορτοκοπές σε Κοινόχρηστους Χώρους Κεντρικής Χίου, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00 €.  

 

Άρθρο 2: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με βάση τη χαμηλότερη τιμή και θα διεξαχθεί με 
σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στο Δήμο έως την 25/4/2016 και ώρα 
10:00 ώρα λήξης των προσφορών. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο πρωτόκολλο 
του Δήμου την προηγούμενη εργάσιμη. 
 
 

Άρθρο 3: Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής. Η Οικονομική 
επιτροπή θα αποφανθεί σε συνεδρίαση σχετικά με την επιλογή αναδόχου.  

 
 
 
 

Άρθρο 4: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι η γεωγραφική ενότητα της Κεντρικής Χίου. 
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι έως το τέλος του τρέχοντος έτους. 
Οι υπηρεσίες χορτοκοπής σε κοινόχρηστους χώρους Κεντρικής Χίου θα παρέχονται ως 
προβλέπεται στη σχετική τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίας.  

 
Άρθρο 5: Κρατήσεις 

 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον 
οποίο βαρύνεται ο Δήμος. 

 
Άρθρο 6: Τρόπος Πληρωμής 

Ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής: Τμηματική καταβολή από το Ταμείο του 
Δήμου μετά την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής των εργασιών και κατάθεση 
από μέρους του αναδόχου όλων των δικαιολογητικών. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  
εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης 
και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Εξόφληση του 
100% της υπηρεσίας θα γίνει μετά την παραλαβή του συνόλου των υπηρεσιών. 
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το 
νόμο.  
 

Χίος 18-4-2016 
ΑΠ  11552 

 
 Χορτοκοπές σε κοινόχρηστους 

χώρους Κεντρικής Χίου 
 



 
Άρθρο 7 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων 
Χώρων και Ειδικών Συνεργείων Γραφείο 7 Ισόγειο Δημαρχείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες  
και ώρες Διεύθυνση Δημοκρατίας 2, Τηλέφωνο 2271350850  FAX 2271350831. 
 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται από τη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου 

 
 
 

Άρθρο 8: Λοιποί όροι 

1) Ισχύουν οι όροι που περιγράφονται στην  με ΑΠ 10308/6-4-2016 Τεχνική Περιγραφή 
που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης  και στην οποία αναφέρονται  τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής  

2) Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο 
 

Άρθρο 9: Δημοσίευση 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και θα 
δημοσιευτεί στην εφημερίδα Πολίτης,  πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή 
του διαγωνισμού, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου. 

 
 

Άρθρο 10: διατάξεις 
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 
 

 του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 

 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του 
Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

 του άρθρου 133 του Ν.4270/2014 
 

 
Ο  

Αντιδήμαρχος 
 

Γεώργιος Μπελέγρης 


