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Ο Δήμαρχος Χίου 
 

Διακηρρύσει  ότι ο Δήμος Χίου πρόκειται να προβεί  σε ανάθεση της εργασίας με 

τίτλο  «Καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων Κεντρικής Χίου έτους 2017» με συνοπτικό 

διαγωνισμό. 
 

Η εργασία    θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/16 , η δε 

δαπάνη της δεν θα υπερβεί το ποσό των € 40.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του 

Δήμου οικονομικού έτους 2017 και με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη   τιμή   

,   σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  από 

8590/16-3-2017 σχετική Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Χίου , 

(Δημοκρατίας 2), ηµέρα Τρίτη  9 Μαΐου 2017  και ώρα 11:00 (καταληκτική 

ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρµόδια Επιτροπή 

∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών. 

Οι προσφορές µπορεί να υποβληθούν και ταχυδροµικά. Σε περίπτωση 

ταχυδροµικής αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί µέχρι 

την προηγούμενη εργάσιμη, µε ευθύνη των προσφερόντων και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη Διακήρυξη. 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική 

ηµεροµηνία στο αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, 

μία ώρα πριν από την ώρα λήξης. 

Επιπροσθέτως, η διακήρυξη και η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθούν και στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου  www.chioscity.gr , από όπου οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να 

λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης. 

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών 

από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Κάθε προσφορά πρέπει να 

καλύπτει όλα τα ζητούµενα είδη. 
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Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής του 

συµφωνητικού έως και μέχρι 31-12-2017. 

Όλα τα δικαιολογητικά θα είναι γραµµένα στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα 

έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό 

περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται  την αγγλική  γλώσσα,   χωρίς   να   

συνοδεύονται   από µετάφραση  την ελληνική. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισµό παρέχονται όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες: 

Aρµόδιος  υπάλληλος: Κ. Μπουλάς τηλ: 2271350032, email:  

katharismou@chios.gov.gr , φαξ: 2271350831 

 

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης 

 

Μπελέγρης Γεώργιος 
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