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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ : 

«Υπηρεσίες Εργασιών Συντήρηση, Πλύσιμο και Απολύμανση Κάδων» 

 

1.Αναθέτουσα Αρχή: Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε. 
Ο.Τ.Α. οδός Μ. Γερουλάνου 5 & Ριζοσπαστών, Τ.Κ. 281 00 , Αργοστόλι, τηλ.: 
2671028692, Φαξ: 2671026020, e-mail:diadkef@otenet.gr. 
2.Προυπολογισμός του Έργου: 59.400,00 EYRO συν  ΦΠΑ 23% 
3.(α.)Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
ή ένωση/κοινοπραξία αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997) β. Τα Νομικά Πρόσωπα που θα 
συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα 
επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή  
υπηρεσιών. 
4.Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές: μόνο για το σύνολο του 
έργου , όπως ορίζει η Διακήρυξη. 
5.Διάρκεια του έργου: τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .  
6.α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: τα Γραφεία της Εταιρείας 
Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. στην οδό Μ. Γερουλάνου 
5 & Ριζοσπαστών στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Συμπληρωματικές πληροφορίες: 
τηλέφωνο 26710 28692 φαξ 26710 26020 και e mail: diadkef@otenet.gr 8.00πμ.-
15.00μμ. όλες τις εργάσιμες ημέρες. β) Οι προσφορές υποβάλλονται στην Εταιρεία 
Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. είτε ιδιοχείρως είτε με 



συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) έως την 12/.11/2015 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. 
7.Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών ημέρα Πέμπτη 12 
Νοεμβρίου 2015  ώρα 10.30π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων 
Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να 
παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί 
τους. 
8.Εγγυήσεις: Εγγυητική Επιστολή  συμμετοχής ύψους 2% του προϋπολογισμού του 
έργου, χωρίς  ΦΠΑ. ( 1.188,00 €) 
9.Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 
Εκατόν είκοσι  (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
10.Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με την Διακήρυξη. 
11.Γλώσσα του διαγωνισμού: Ελληνική. 
12. Ημερομηνία δημοσίευσης Διακήρυξης: 06/11/2015. 
13. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής 
της διαδικασίας σ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό 
να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες. 
14.Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(www.diaygeia.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλλονιάς 
www.kefallonia.gov.gr  και σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
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