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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

          Ο Δήμος Χίου σας γνωρίζει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια επιδαπέδιας αφίσας 

(banner) και ταμπέλας για τις ανάγκες του Κ.Σ.Υ. Γυναικών στα πλαίσια της υλοποίησης της 

πράξης με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 

όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία Κέντρου 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων στο Δήμο Χίου».  
     Οι προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τα 

οριζόμενα στις από 28/6/2017 σχετικές Τεχνικές Περιγραφές της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, η δε 

δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των : 

α) 120,00 € (με 17% ΦΠΑ) για την επιδαπέδια αφίσα (banner) και 

β) 50,00 € (με 17% ΦΠΑ) για την ταμπέλα  

και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου 

οικ. έτους 2017 και στον ΚΑ 60-6614.001 με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 

γυναικών θυμάτων βίας». 

     Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο 

στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (Κανάρη 18, Χίος), μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιουλίου 

2017, και η οποία θα πρέπει να περιέχει : 

1) Την οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να έχει απαραιτήτως στοιχεία επικοινωνίας 

(τηλέφωνο, Fax, e-mail) 

2) ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές, ενώ στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου και θα πρέπει να προσκομισθούν και τα δικαιολογητικά 

νομιμοποίησης (καταστατικό ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ κλπ). (Το ανωτέρω έγγραφο μπορεί να 

ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, εφόσον προσκομιστεί ευκρινές 

φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των υπόχρεων). (άρθρο 80 παρ.2 του 

Ν.4412/2016) 

3) Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

4)  Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
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