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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη, 
Διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές µε σκοπό την επιλογή 
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: «Αποκομιδή Απορριμμάτων Δ.Ε. Τετραφυλίας 2020» (C.P.V.  
90511200-4) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής, εκτιμώμενης αξίας 36.290,32 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %). Η εργασία χρηματοδοτείται από 
πιστώσεις του δήμου (ΤΑΚΤΙΚΑ). 

Προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, και σε ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων.  

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
& η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

H αξιολόγηση/βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς θα γίνει βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στη 
μελέτη 45/2019 του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη , στο Δημαρχείο στην Άνω 
Καλεντίνη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 20/12/2019, ώρα 10:00.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3)  
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα κληθεί να καταθέσει για την υπογραφή της σύμβασης 
εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ. 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) του Δήμου Γεωργίου 
Καραϊσκάκη. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην διεύθυνση (URL): 
https://gkaraiskakis.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες με το Aυτοτελές Tμήμα Περιβάλλοντος & Πρασίνου – Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, 
του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη αρμόδιος Παύλος Καρέζος στο τηλ. 2681360817 και στα email: 
pkarezos@gkaraiskakis.gr , info@gkaraiskakis.gr 
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ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ 
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