
 

 
 

Χίος 16/2/2018 
Aρ.̟ρωτ. 688 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ   

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ   
ΧΙΟΥ 

Πληροφορίες:        Νικ. Χούλης 
Ταχ. ∆ιεύθυνση:   Νεωρίων 2 
Ταχ. Κώδικας:      82131 
Τηλέφωνο:             22710 22770 εσωτ 4 

 

ΕΡΓΟ: 
 

 

Παροχή υ̟ηρεσιών για τον 
καθαρισµό των χερσαίων ζωνών 
Λιµένων και αλιευτικών καταφυγίων 
νήσου Χίου για χρονική διάρκεια 12 
µηνών  

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 
∆.Λ.Τ. ΧΙΟΥ 
ΚΑ 20-6274.001 -002 - 003 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

 
Το ∆.Λ.Τ. Χίου ̟ροκηρύσσει συνο̟τικό διαγωνισµό για την ανάθεση των υ̟ηρεσιών για τον καθαρισµό 
των χερσαίων ζωνών Λιµένων και αλιευτικών καταφυγίων νήσου Χίου για χρονική διάρκεια 12 µηνών 
̟ροϋ̟ολογισµού 67.307,20 συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
1.   ∆ικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α ή ενώσεις φυσικών ή / και 
νοµικών ̟ροσώ̟ων καθώς και συνεταιρισµοί, ηµεδα̟ά ή αλλοδα̟ά ̟ου είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – 
µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον 
Ευρω̟αϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και 
κυρώσει τη Σ∆Σ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ̟αρ.1. γ του Άρθρου 255 του Ν.4412/8-8-16 (ΦΕΚ Α’ 
147) καθώς και σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ροηγούµενη ̟ερί̟τωση της ̟αρούσας 
̟αραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων και έχουν ως αντικείµενο τον καθαρισµό δηµόσιων κοινόχρηστων χώρων 
και καθαρισµό γραφείων. 
2.   Γίνονται δεκτές ̟ροσφορές για το σύνολο των ζητουµένων υ̟ηρεσιών. ∆εν γίνονται δεκτές και 
α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες ̟ροσφορές ̟ου υ̟οβάλλονται για µέρος του Έργου. 
3.  Για την ̟αραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της 
σύµβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, στην έδρα του ∆ιαδηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χίου, 
στην οδό Νεωρίων 2, 82131 Χίος, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του 
www.chiosport.gr.  Μ̟ορούν ε̟ίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δα̟άνες, φροντίδα, και ευθύνη τους.   
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο υ̟όδειγµα της ΕΑΑ∆ΗΣ. 
    

Πληροφορίες : ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείου Χίου – τηλ: 2271022770 εσωτ. 4 - φαξ: 2271040344 
κ. Χούλης Νίκος 

 
4.    Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 6/3/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 και το σύστηµα υ̟οβολής 
̟ροσφορών είναι µε το σύστηµα µε ε̟ί µέρους ̟οσοστά έκ̟τωσης. 
5.    Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά 
µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή ε̟ί του καθαρού ̟οσού χωρίς τον Φ.Π.Α.). 
6.    Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό α̟αιτείται η κατάθεση εγγυητικής ε̟ιστολής ύψους 1.010 € και ισχύ 
τουλάχιστον 6 µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
7.    Ο χρόνος ισχύος των ̟ροσφορών είναι 6 µήνες. 
8.    Το έργο χρηµατοδοτείται α̟ό ίδιους ̟όρους του ∆.Λ.Τ. Χίου.  Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
9. Το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας θα εγκριθεί α̟ό το ∆.Σ του ∆.Λ.Τ. Χίου 
 

Ο ̟ρόεδρος του ∆.Λ.Τ. Χίου 
 
 

Κέφης Αντώνης 

ΑΔΑ: Ω0ΩΚΟΡΛΩ-Β37
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