
 

 

 

 

 

ΔΗΜΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 

 

 

«ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΡΟ ΒΟΘΟΚΑΘΑΙΣΤΕΣ ΓΙΑ 

ΤΘΝ ΕΚΚΕΝΩΣΘ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΡΕΝΤΕ (15) ΥΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΡΟΥ 

ΓΕΙΤΝΙΑΗΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ (ΟΔΟ ΔΘΜΘΤΘ ΥΨΘΛΑΝΤΘ ΚΑΙ ΟΔΟ 

ΑΜΦΙΡΟΛΕΩΣ)  » 

 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΛ/Τ/05/2021                                                   

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΜΒΑΗ €14.400 + Φ.Π.Α. 

 

Για περίοδο 12 μθνϊν   

 

 

Κριτήριο Επιλογής η Χαμηλότερη Τιμή 

 



Μζροσ Α: Προι εντολισ  

Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ αποτελεί θ παροχι υπθρεςιϊν από βοκροκακαριςτζσ για τθν 
εκκζνωςθ δεκαπζντε (15) λάκκων που γειτνιάηουν μεταξφ τουσ (οδό Δθμιτρθ Υψθλάντθ και 
οδό Αμφιπόλεωσ) για περίοδο δϊδεκα (12) μθνϊν.  
 
Αναλυτικότερα:  

 Ο Διμοσ κα καλεί τον ανάδοχο κάκε δεκαπζντε (15) μζρεσ κακ όλθ τθν διάρκεια του χρόνου, 

για να αντλεί τουσ αποχετευτικοφσ λάκκουσ δεκαπζντε (15) ςυγκεκριμζνων οικιϊν και κα 

πλθρϊνονται εξ ολοκλιρου από το διμο (οι οικίεσ μπορεί να αυξθκοφν) υπολογιηόμενοσ 

αρικμόσ αντλιςεων ετθςίωσ τριακόςιεσ εξιντα (360) +/-10%. 

 Ο ανάδοχοσ είναι υπόχρεοσ να ανταποκρίνεται άμεςα ςτθν πρόςκλθςθ του Διμου και των 

Δθμοτϊν για εκκζνωςθ των λάκκων. 

  Θ απόρριψθ των λυμάτων κα γίνεται ςτο ΒΑΤΙ και για κάκε εκκζνωςθ κα πρζπει να 

προςκομίηεται το ζντυπο απόρριψθσ αποβλιτων ςτθν ΒΑΤΙ - Βακιά Γωνιά. Τιμολόγια που δεν 

κα ςυνοδεφονται με το ζντυπο αυτό δεν κα αποπλθρϊνονται. 

 Οποιαδιποτε ηθμία προκλθκεί (πχ ςπάςιμο από καπάκια αποχετευτικϊν λάκκων) τθν ευκφνθ 

τθν ζχει ο ανάδοχοσ και όχι ο Διμοσ.  

 

Μζροσ Β: οδθγίεσ προσ Οικονομικοφσ Φορείσ  

1. Θ προςφορά κα πρζπει να υποβλθκεί ςτο Ζντυπο Ρροςφοράσ που επιςυνάπτεται ωσ 

Ραράρτθμα 1. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ να είναι χωρίσ το Φ.Ρ.Α. 

2. Θ προςφορά κα πρζπει να βρίςκεται ςε κλειςτό φάκελο, ςτο εξωτερικό μζροσ του 

οποίου, να αναγράφεται το όνομα του προςφοροδότθ και θ ζνδειξθ « Ρροςφορά για 

παροχι υπθρεςιϊν από Βοκροκακαριςτισ για τθν εκκζνωςθ λάκκων ςε διάφορα 

υποςτατικά που κα υποδεικνφει ο Διμοσ – Αρ. Ρροςφοράσ ΔΛ/Υ/05/2021». 

3. Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να τοποκετθκεί με ευκφνθ του προςφοροδότθ, 

ςτο Κιβϊτιο Ρροςφορϊν του Διμου Λιβαδιϊν που βρίςκεται ςτο ιςόγειο των 

Κεντρικϊν Γραφείων του Διμου Λιβαδιϊν, ςτθ οδό Δικαιοςφνθσ 1, 7060 Λιβάδια, μζχρι 

και τθν  Σρίτθ 20/04/2021 και ϊρα 12:00 π.μ. 

4. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται αποδεκτζσ 

5. Θ προςφορά κα ζχει ιςχφ μζχρι και τισ 20/07/2021 

6. Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ εργαςίασ κα είναι θ χαμθλότερθ τιμι, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

του Διαγωνιςμοφ. 

7. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνιςουν με τθν  

κα. Ελιςάβετ Αμπατςίδου (Τμιμα Υγειονομείου) του Διμου ςτο τθλζφωνο 24202567. 

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Προσ: Διμο Λιβαδιϊν 

Θζμα: Παροχι Τπθρεςιϊν από Βοκροκακαριςτζσ για τθν εκκζνωςθ Λάκκων ςε Δεκαπζντε  

      (15) Τποςτατικά που Γειτνιάηουν Μεταξφ τουσ (οδό Δθμιτρθ Τψθλάντθ & Οδό 

Αμφιπόλεωσ) 

Αρικμόσ διαγωνιςμοφ: ΔΛ/Τ/05/2021                                                    

Προχπολογιςμόσ ςφμβαςθσ €14.400+ Φ.Π.Α. 

Σελευταία προκεςμία υποβολισ προςφορϊν 20/04/2021 

 

1. Αφοφ μελετιςαμε τα ζγγραφα Διαγωνιςμοφ και αφοφ ζχουμε αποκτιςει πλιρθ 

αντίλθψθ του Διαγωνιςμοφ, εμείσ οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε τθν πιςτι 

τιρθςθ όλων των όρων των εγγράφων του Διαγωνιςμοφ για το ποςό των ευρϊ                  

( ολογράφωσ ) ………………………………………………………………………..… και ……………. Σεντ 

€……………………………………, ( αρικμθτικά ) πλζον Φ.Ρ.Α ι €………………………… + Φ.Ρ.Α. ανά 

τρεχοφμενο μζτρο. 

2. Συμφωνοφμε πωσ θ προςφορά μασ αυτι κα ιςχφει μζχρι και τθν …………, κα μασ 

δεςμεφει και κα μπορεί να γίνει αποδεκτι ανά πάςα ςτιγμι πριν τθ λιξθ τθσ περιόδου 

αυτισ. 

3. Επιςυνάπτουμε όλα τα δικαιολογθτικά και τυχόν λοιπά ζγγραφα που κακορίηονται ςτα 

ζγγραφα του Διαγωνιςμοφ. 

4. Μζχρι τθ γραπτι αποδοχι μασ, θ προςφορά μασ αυτι μαηί με τθ γραπτι ανάκεςθ ςασ 

κα αποτελοφν δεςμευτικό Συμβόλαιο μεταξφ μασ. 

 

Υπογραφι Ρροςφζροντοσ _______________________________________________ 

Σφραγίδα_________________________________________ 

Πνομα Υπογράφοντοσ ___________________________________________________ 

Αρ. Δελτίου Ταυτότθτασ / Διαβατθρίου υπογράφοντοσ _________________________ 

Ιδιότθτα υπογράφοντοσ __________________________________________________ 



 

 

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 

Πνομα Ρροςφζροντοσ ___________________________________________________ 

Χϊρα εγκατάςταςθσ ____________________________________ 

Διεφκυνςθ __________________________________________________ Ταχ. Κωδ. _______ 

Διεφκυνςθ επικοινωνίασ ( εάν είναι διαφορετικι )  

__________________________________________________ Ταχ. Κωδ. _______ 

Ιδιότθτα  υπογράφοντοσ ________________________________________________ 

Τθλζφωνο  επικοινωνίασ  _______________ Τζλεφαξ  επικοινωνίασ______________ 

Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: ________________________________________________ 

Αρ. Μθτρϊου ΦΡΑ_________________  

Θμερομθνία  ______________________ 

Μάρτυρασ (Πνομα, Υπογραφι και Διεφκυνςθ) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 


