
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

     Ο Δή μος Χί ου ανακοίνώ νεί ο τί προ κείταί να προβεί   σε ανα θεσή τής εργασί ας 

με τί τλο  «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΑΥΘΕΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»   

     Η εργασί α   θα εκτελεσθεί  συ μφώνα με τίς δίατα ξείς  του Ν. 4412/16 , ή δε 

δαπα νή τής δεν θα υπερβεί  το ποσο  τών € 10.000,00 συμπερίλαμβανομε νου 

Φ.Π.Α. καί θα καλυφθεί  απο  πίστώ σείς που εί ναί εγγεγραμμε νες στον 

πρου πολογίσμο  του Δή μου οίκονομίκου   ε τους 2018  καί με κρίτή ρίο 

κατακυ ρώσής  τήν χαμήλο τερή τίμή , συ μφώνα με τα ορίζο μενα στήν απο  

24/4/2018  σχετίκή  Τεχνίκή  Περίγραφή .  

  Παρακαλου με να μας υποβα λλετε τήν προσφορα  σας στήν Δνσή Καθαρίο τήτας 

καί Ανακυ κλώσής  του Δή μου  , στήν ταχυδρομίκή  Δνσή  , Δήμοκρατί ας  αρίθ. 2  

ΤΚ 821 31 Χί ος  ε ώς την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018  και ώρα 10:00 π.μ. καί ή 

οποί α θα πρε πεί να περίε χεί: 

1. Τήν οίκονομίκή  προσφορα  ή οποί α θα πρε πεί να ε χεί απαραίτή τώς στοίχεί α 

επίκοίνώνί ας (τήλε φώνο, Fax, e-mail). 

2. Απο σπασμα ποίνίκου  μήτρώ ου . Στίς περίπτώ σείς εταίρείώ ν περίορίσμε νής 

ευθυ νής (ΕΠΕ) καί προσώπίκώ ν εταίρείώ ν  (Ο.Ε. καί Ε.Ε.) ή υποχρε ώσή αφορα  

τους δίαχείρίστε ς , ενώ  στίς περίπτώ σείς ανώνυ μών εταίρείώ ν (Α.Ε.) τον 

Δίευθυ νοντα Συ μβουλο, καθώ ς καί ο λα τα με λή του Δίοίκήτίκου  Συμβουλί ου. 

(Το ανωτέρω έγγραφο μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την 

υπηρεσία μας , εφόσον προσκομισθεί ευκρινές φωτοαντίγραφο 

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

Ν. 4412/16). 

3. Φορολογίκή  ενήμερο τήτα (α ρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/16). 

4. Ασφαλίστίκή  ενήμερο τήτα (α ρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/16). 

5. Εφο σον προ κείταί γία νομίκο  προ σώπο , αποδείκτίκα  ε γγραφα 

νομίμοποί ήσής του νομίκου  προσώ που (α ρθρο 93 του Ν. 4412/16) 

6. Υπευ θυνή δή λώσή τής παρ. 4 του α ρθρου 8 του Ν. 1599/86(Α75) ο πώς 

τροποποίή θήκε καί ίσχυ εί με χρί σή μερα, στήν οποί α θα αναφε ρεταί ο τί: 

 

                               

 

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                       Δ Η Μ Ο Σ    Χ Ι Ο Υ 
    Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
    

               Χίος    23 /5/2018 
               Α.Π. :  16129 

 

Ταχ.Δ/νσή : Δήμοκρατί ας 2,  82100 Χί ος  

 Τήλε φώνο : 22713-50 872  

FAX : 22713-50 831  

  
 
 

  



ε λαβαν γνώ σή τών ο ρών τής απο  24-4-2018 μελε τής – τεχνίκή ς ε κθεσής γία 

τήν  εργασί α με τί τλο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΑΥΘΕΜΕΝΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ»   τους οποί ους καί δε χονταί ανεπίφυ λακτα. 

    Γία δίευκρίνί σείς σχετίκα  με τήν Μελε τή  - Τεχνίκε ς προδίαγραφε ς μπορεί τε 

να καλεί τε στήν Δνσή Καθαρίο τήτας καί Ανακυ κλώσής Δ. Χί ου καί στα 

τήλε φώνα 22713 50872, κ. ΣΓΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                                      ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

                     

                                                                                    ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

  

ΣΓΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΑΛΕΞ 

 


