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 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο  Μπθόλνπ (Δ.Ε.Τ.Α.Μ.) 

ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ ηελ ππ. αξ. 39/2016 (ΑΔΑ: 6ΔΔ8ΟΡΦΥ-ΦΓΟ) απόθαζε ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο  Δ.Ε.Τ.Α. Μπθόλνπ,       

προκηρύζζει 

ηελ Δηελέξγεηα Πξόρεηξνπ Αλνηθηνύ Μεηνδνηηθνύ Δηαγσληζκνύ, κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο, κε ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ταμηλόηερη ηιμή, 

γηα ηελ αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο « Μεηαθορά ζηερεών αποβλήηων (Ηλύος - 

εζταριζμάηων) από ηα ανηλιοζηάζια λσμάηων - Βιολογικού Καθαριζμού Μσκόνοσ ζηο 

Υ.Τ.ΣΑ. Γήμοσ Μσκόνοσ » κε δηάξθεηα εκαηόν ογδόνηα (180) ημέρων θαη  πξνϋπνινγηζκό 

κειέηεο   ύςνπο  28.000,00 €, εθηόο ηνπ Φ.Π.Α. 23% 

Η κειέηε 2/2016  ζα παξαδίδεηαη ή ζα  απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο (εθόζνλ 

δεηεζνύλ έγθαηξα),    από ηα γξαθεία ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Μπθόλνπ  Πιαηεία Αγίαο Μνλήο 

Μύθνλνο η.θ. 84600  κε ηειέθσλα 2289023494 θαη 24910 θαη fax : 2289026959 , θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό έρνπλ όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, 

ζπλεηαηξηζκνί θαη ελώζεηο, θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο κεηαθνξάο ζηεξεώλ απνβιήησλ (ηιύνο - εζραξηζκάησλ)  θαη δηαζέηνπλ ηελ 

ηερλνγλσζία θαη ηελ εκπεηξία γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο θαη έρνπλ εθηειέζεη ήδε κε 

επηηπρία παξόκνηεο εξγαζίεο ζε Ο.Σ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. θαη Ν.Π.Ι.Δ. ζηελ Ειιάδα ή ζηελ 

αιινδαπή. 

Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό ππνινγίδεηαη ζην 2% ηης ζσνολικής 

προϋπολογιζθείζης δαπάνης με ηο Φ.Π.Α., ήηνη 688,80 €. 

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη ζύκθσλα κα ηηο δηαηάμεηο ησλ  :  Π.Δ.28/80,  Π.Δ. 

60/07,  Ν. 3463/2006, ΚΤΑ 114218/97, Π.Δ. 310/96, Ν. 3414/05, Ν3861/2010.    

Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 

Μπθόλνπ (Δ.Ε.Τ.Α.Μ.) ζηελ δηεύζπλζε Αγίαο Μνλήο Μύθνλνο, ηελ    03/06/2016  εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 π.μ.  ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Επηηξνπήο. Χο ώξα ιήμεσο ηεο 

παξαιαβήο  πξνζθνξώλ νξίδεηαη 10:30 π.μ.  

 

Μύθνλνο, 24 /05/ 2016 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ Γ.Δ.Τ.Α.Μ. 
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