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    Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η 

 Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας 
«Κατεδάφιση χαρακτηρισθέντων επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών » με 
κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά.  
Με την εργασία αυτή προβλέπονται εργασίες κατεδάφισης σε  επικινδύνως 
ετοιμόρροπα κτίσματα και άρση της επικινδυνότητας σε κτίσματα σε διάφορες θέσεις 
του Δήμου Χίου.  
Η  εργασία  θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ 28/80 και με κριτήριο 
την χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με τη υπ΄ αριθμό 33/2016 Μελέτη της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, η δε δαπάνη θα ανέρχεται στο  ποσό των 10.530,00 € με Φ.Π.Α, 
και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ .Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον 
προϋπολογισμό Δ. Χίου  οικ. έτους 2016 στον ΚΑ 30-7422.002. 

Το έργο αυτό ανήκει στην κατηγορία των έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ή ΈΡΓΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ . Δεκτοί γίνονται επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 ή ανώτερη τάξη, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ –
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών 
Ενοτήτων του Νομού Χίου στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ .Επίσης 
στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με το 
αντικείμενο της μελέτης και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης 
υποβάλλοντας βεβαίωση του αρμόδιου Επιμελητηρίου ή που είναι εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ ή στα Νομαρχιακά Μητρώα .  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά συνοδευόμενη με 
αντίγραφο του πτυχίου τους σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας Γραφείο Νο 5 (πρωτόκολλο), Οινοπίωνος 1, μέχρι την Δευτέρα 11 

Ιουλίου 2016  και ώρα 13:00π.μ. Οι προσφορές θα  αποσφραγισθούν ενώπιον της 
Οικονομικής Επιτροπής.      
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