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Αρ. Πρωτ.: 3326 

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού 
για την υπηρεσία:  «Εργασίες αποκομιδής  απορριμμάτων Δημοτικής 

Ενότητας Ευρυμενών» 

 
Ο Δήμος Αγιάς προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών»  προϋπολογισμού 67.800,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Χρυσαλλίδα» 

στις 02/04/2013 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 

11:00π.μ.  και ώρα λήξης 14:00μ.μ.  

Μαζί με την προσφορά απαιτείται να κατατεθεί Εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό 

3.390,00 € (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ). 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος με το κατάλληλο 

προσωπικό του θα εκτελεί: Τις εργασίες αποκομιδής των απορριμμάτων στη Δημοτική 

Ενότητα Ευρυμενών και τη μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Λάρισας, που βρίσκεται στη Δημοτική 

Ενότητα Μακροχωρίου του Δήμου Τεμπών, με απορριμματοφόρο που θα διαθέσει ο Δήμος 

Αγιάς, για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης και μόνο, με απαγόρευση της χρήσης του για 

οποιοδήποτε άλλο σκοπό.  

Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

που έχουν ως δραστηριότητα τις απαιτούμενες υπηρεσίες.  

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι μέχρι 31/12/2013 από την επόμενη της 

υπογραφής της Σύμβασης.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς (Κεντρική πλατεία Αγιάς - τηλ.2494022811) για την 

παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού μέχρι την 01/04/2013 και ώρα 14.00 μ.μ, Η 

παραλαβή των τευχών μπορεί να γίνει και από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς 

www.dimosagias.gr, στην οποία και έχουν αναρτηθεί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνηση ή πληροφορία με τον κ. Γουργιώτη 

Δημήτριο (Τηλ.: 2494024510). 
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