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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

     Ο Δήμαρχος Χίου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με τη χρήση της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών & Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» 

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 882.680,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του νόμιμου Φ.Π.Α., που καλύπτεται από το πιστώσεις του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του 
ΥΠ.ΕΣ. 

    Στον διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα 
σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Ν.4412/2016, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.  
    Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε τέσσερα (4) τμήματα, με Α/Α Συστήματος 143310, 143315, 143316 
και 143317, θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 17η Ιανουαρίου 
2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00μ.μ. 
    Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της 
προϋπολογισθείσας από το Δήμο δαπάνης προ ΦΠΑ του τμήματος ή του συνδυασμού τμημάτων 
για τα οποία υποβάλλεται προσφορά, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στο άρθρο 2.2.2 της σχετικής 
διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά 
στα Άρθρα 2.4.3 και 2.4.4 της αναλυτικής διακήρυξης. 
    Πληροφορίες δίδονται από τον Δήμο Χίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο  Γραφείο 
Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου, Δημοκρατίας 2, στα τηλ. 2271351713 και 2271351707. 
    Τεύχη δημοπράτησης υπάρχουν και αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο στη 
διεύθυνση www.chioscity.gr (προκηρύξεις). 
       

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 
 
 
 

ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
 
 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.chioscity.gr/
ΑΔΑ: 68Λ8ΩΗΝ-ΧΟ6


		2021-11-30T11:58:51+0200
	Athens




