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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

  Συνοπτικού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για την υπηρεσία «ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟYΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2017» (∆ιάρκειας 2,5 µηνών) 
 
      Ο ∆ήµαρχος ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ   ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ  ΛΟΥΚΑΣ, προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ηµόσιο µειοδοτικό 
διαγωνισµό  µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 
µονάδες επί τοις εκατό) προϋπολογισθείσας δαπάνης : 29.799,45 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% , για 
το χρονικό διάστηµα από 17η Οκτωβρίου 2017  ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  2,5 ΜΗΝΩΝ» για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
«ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» 
 

           
1. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Ορχοµενού, οδός 28ης 

Οκτωβρίου., τη  ∆ευτέρα 9/10/2017 , ώρα  10:00, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού .Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στην 
∆ιακήρυξη ( Άρθρο 11).  

2. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί σε µία τοπική ηµερήσια Εφηµερίδα της 
Περ.  Ενότητας Βοιωτίας στον ιστοχώρο του Προγράµµατος ∆ιαύγεια (diavgeia.gov.gr), 
ενώ θα αναρτηθεί σε εµφανές σηµείο στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας 

3. Το πλήρες σώµα της διακήρυξης µαζί µε τα συνηµµένα µέρη της (που αποτελούν 
αναπόσπαστα µέρη αυτής) βρίσκονται διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Ορχοµενού : http://www.orchomenos.gr/)  

          ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί ή ενώσεις 
παρόχων υπηρεσιών που ασκούν το ανάλογο επάγγελµα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε. 
         Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται  στο ποσό των  24.031,82 €, , (συν ΦΠΑ 24%)  θα 
χρηµατοδοτηθεί δε από πιστώσεις ίδιων πόρων των οικονοµικών των ετών 2017, του δήµου Ορχοµενού. 
           Εγγύηση συµµετοχής: στον διαγωνισµό οριζόµενη σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού του 
έργου, ήτοι 408,63 € . 
           Η διακήρυξη και σχετικά έγγραφα του διαγωνισµού αναρτάται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο 
diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ορχοµενού www.orchomenos.gr .   Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και το έντυπο προσφοράς τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
από το ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ∆ήµου 
Ορχοµενού , από τον υπάλληλο Τζουβελέκη ∆ηµήτριου  Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών 2261350112. 
 
 
 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
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