
 

                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Δημοκρατίας 2, 82100 Χίος 
Τηλ. 2271350876 
Πληροφορίες : Μακριπλής Γ.  

Χίος, 15/11/2017 
                                                                              Aρ. Πρωτ. 41802 
        

Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 

 Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση της προμήθειας «Ηλεκτροπαραγωγών 

Ζευγών» σύμφωνα με την από 02/11/2017 τεχνική έκθεση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης.  

Η προμήθεια  θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/16 με κριτήριο κατακύρωσης  

την χαμηλότερη τιμή, η δε δαπάνη της δεν θα υπερβεί το ποσό των 12,999€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες 

στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2017 Κ.Α. Εξόδων 20-7131.036 βάσει της 

981/2017 Αποφ.Οικονομικής Επιτροπής Δ.Χίου. 

Παρακαλούμε να μας υποβάλλετε την προσφορά σας βάσει του συνημμένου εντύπου 

προσφοράς στην Δνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  του Δήμου, στην οδό Δημοκρατίας 2, 

Χίος, ΤΚ 82131 έως την Τετάρτη        22 Νοεμβρίου  και ώρα 13:00 π.μ. Προς απόδειξη της μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 

και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας 

αποστείλετε τα εξής: 

1) Την τεχνική προσφορά η οποία θα  πρέπει να περιέχει τα ζητούμενα στοιχεία της από 

02/11/2017 τεχνικής έκθεσης της υπηρεσίας Καθαριότητας 

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

επικοινωνίας (τηλέφωνο, Fax, e-mail) 

3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(ΕΠΕ), προσωπικών εταιρειών  (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(ΙΚΕ) η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές , ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(Το ανωτέρω έγγραφο μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας , εφόσον 

προσκομισθούν ευκρινή φωτοαντίγραφα Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των 

υπόχρεων). (Αρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/16). 

4) Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/16). 

5) Ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής ασφάλισης - άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 

4412/16). 



 

6) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 

νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/16) (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ ανάλογα 

με τη νομική μορφή του προσφέροντος).  Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 

το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία υποβολής 

της προσφοράς (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

7) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86(Α75) όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της από 

02/11/2017 σχετικής τεχνικής έκθεσης της αρμόδιας υπηρεσίας και τους αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

    Για διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να καλείτε στην Δνση 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Χίου και στα τηλέφωνα 22713 50876, κ. Μακριπλής Γεώργιος. 

 

 

 

 
 

 
 
Εσωτερική Διανομή 
1. Δνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Φ.Ε.) 
2. Πρωτόκολλο Δήμου Χίου 
 

Ο Δντής Υπηρεσίας  
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  

 
κ.α.α 

Μπουλάς Κων/νος 
ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 


