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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νήσου Χίου (Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου) 
που έχει την έδρα της στη Χίο (οδός Δημοκρατίας 4)  

διακηρύσσει 
Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμής της 
παρεχόμενης υπηρεσίας ανά μονάδα και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  για την 
«Παροχή υπηρεσιών επίβλεψης συντήρησης μικρών βιολογικών καθαρισμών Χίου 
έτους 2019» με CPV 45259100-8 συνολικού προϋπολογισμού είκοσι πέντε χιλιάδων 
ευρώ (25.000,00€)  πλέον Φ.Π.Α.  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Χίο την 20/5/2019 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Χίου (Λεωφόρος Ενώσεως, Βιολογικός Καθαρισμός, 
Κτίριο Β’) και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00 π.μ. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις και 
κατέχουν τίτλο σπουδών ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου ΤΕΙ ή ΑΕΙ για τουλάχιστον 5 
έτη. Επίσης πρέπει να διαθέτει βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα της Π.Ε.Χίου της 
Π.Β. Αιγαίου για την ανάληψη έργων ή εργασιών ή στο ΜΕΕΠ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της προκήρυξης και των τευχών 
δημοπράτησης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου (http://www.deyaxiou.gr)  
Η παραλαβή και συμπλήρωση του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. N. Χίου (Λεωφόρος Ενώσεως, Βιολογικός 
Καθαρισμός, Κτίριο Β’) είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για 
πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν στο 
τηλ. 22710-44351 (Αρμόδιος υπάλληλος Αναστασιάδης Δημήτριος). 
Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ποσού 500,00 
Ευρώ.  
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελικό μειοδότη. 

 

 

 

 

 

Εσωτ. διανομή : ΤΠΜΕ (Φ.1016) 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου 

 

Νεαμονίτης Παντελής 
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