
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ            

 ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΠΑΙΔΕΙΑ                                

ΔΗΜΟΤ ΥΙΟΤ  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ:   22710 21057                                         Υίνο 10-10-2017  

ΦΑΞ:  22710 26665                                                      Αξ. Πξση:  4134 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

                                               ΠΡΟ: ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 
                                                  

Έχοντας υπόψη : 
1) Σηο δηαηάμεηο   ηνπ Ν. 3852/2010. 
2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 Σεχρνο Α) 
3) Σελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ πξνκήζεηα κπαζθέηαο κε ηακπιφ & βάζε βηλπιίνπ γηα γέκηζκα 
κε άκκν, κεηαβαιιφκελν χςνο ζηεθαληνχ 227-305mm, ζηεθάλη καζίθ αηζάιη, ζην Κιεηζηφ  Δ. 
ηάδην Υίνπ,  ε δε δαπάλε δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ  340,00 € κε ΦΠΑ . 
4) Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΝΠΔΔ  Δ. Υίνπ  έηνπο 2017 θαη ζηνλ Κ.Α. 15-7135 φπνπ έρεη 
δεζκεπζεί ε αλαγθαία πίζησζε κε ηελ Π.Α.Τ. 363 / 2017. 
5) Σελ αξηζκ. 155/2017 απφθαζε Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία έγηλε δηάζεζε ηεο 
ζρεηηθήο πίζησζεο πνζνχ 340,00 € κε ΦΠΑ 
 Η ππεξεζία ηνπ Ν.Π. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο  Αιιειεγγχεο – Πνιηηηζκνχ- Αζιεηηζκνχ θαη 
Παηδείαο Δ. Υίνπ   ζαο   θαιεί λα θαηαζέζεηε πξνζθνξά γηα  ηελ  παξαπάλσ πξνκήζεηα . 

 Η παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε, ζα γίλεη κεηά απφ ππφδεημε ζηηο δνκέο ηνπ 

Ν.Π.Δ.Δ.Δ. Υίνπ. 

 Η ηηκή λα αθνξά μερσξηζηά ηελ θαζαξή αμία απφ ην Φ.Π.Α. 

 Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θ. Λίλαξε ηακάηε 2271080200 εζση. 2. 

 Εθηφο απφ ηελ ηηκή, ζα αμηνινγεζεί ε εγγχεζε, ε αμηνπηζηία θαη ηα ππφινηπα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 Υξφλνο παξάδνζεο πξνζθνξψλ έσο Δεπηέξα 16-10-2017 θαη ψξα 11:00 

π.κ.. 

 Παξάδνζε πξνζθνξψλ εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην γξαθείν δηνίθεζεο 

ζην θιεηζηφ γήπεδν Υίνπ Μηράισλ 7, ή ζην θαμ 2271026665 ή ζην mail 

promithies_np@chios.gov.gr. 

 
  
 Πξνο  απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε ,καδί 
κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 

mailto:promithies_np@chios.gov.gr


α. Απφζπαζκα  πνηληθνχ κεηξψνπ . Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο : αα) ζηηο πεξηπηψζεηο 
εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε.) & πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Ε.  & Ε.Ε. ) ηνπο 
δηαρεηξηζηέο , ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Ε.)  ηνλ Δηεπζχλνληα  
χκβνπιν. 
β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα  
γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζξν 80 παξ. 2 ηνπ Ν.4412/2016) 
 
                                                    
                                                     Η Πξντζηάκελε ηνπ Ν.Π.  
 
                                                          ΟΦΙΑ  ΠΟΤΛΕΡΕ 


