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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
 
 

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

θα προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 

Εργασία Απομάκρυνσης παράνομα σταθμευμένων προϋπολογισμού 5.000 € 

σύμφωνα με την 458/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Η εργασία 

χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους. Για  την επιλογή αναδόχου οι 

υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν, σε σφραγισμένο φάκελο  τα ακόλουθα: 

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

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

αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι έχουν το μηχανολογικό εξοπλισμό που 

απαιτείται. 

Β. Τις διαθέσιμες άδειες για την εκτέλεση της εργασίας 
Γ.  Την οικονομική τους προσφορά εντός έτερου σφραγισμένου φάκελου.  
 
Οι προσφορές  θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης μέσω του  πρωτοκόλλου έως την 29η Ιουλίου 2016 ώρα λήξης 

του ωραρίου. Τα δικαιολογητικά θα ελεγχθούν από επιτροπή της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και οι φάκελοι των Οικονομικών 

Προσφορών  θα αποσφραγιστούν ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.   

 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι το υψηλότερο ποσοστό 

έκπτωσης . 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. 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του 

διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 

22713 50872, αρμόδιος υπάλληλος  ο κος Νικόλαος Σαραντάκης.   

Η κατάθεση των προσφορών  θα πραγματοποιηθεί  στο Δημαρχείο Χίου  

Λεωφόρος Δημοκρατίας 2, στο πρωτόκολλο του Δήμου, και ώρα λήξης της 

παραλαβής των προσφορών την ώρα λήξης του ωραρίου της 29ης Ιουλίου 

2016.   

            

   Χίος 21-7-2016 

                                                                                       Ο Αντιδήμαρχος  
      Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
 
                                                                                   Γεώργιος Μπελέγρης  


