
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ            

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                

ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΟΥΛΕΡΕ ΣΟΦΙΑ   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  22710 – 80200 εσωτ.(1)                                                Χίος, 21-06-2018  

ΦΑΞ:  22710 -80459                                                                    Αρ. Πρωτ:  2999 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

                                               ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

                                                  

Έχοντας υπόψη : 

1) Τις διατάξεις   του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 Τεύχος Α) 

3) Την αναγκαιότητα για την προμήθεια υλικών περίφραξης στο γήπεδο Θυμιανών ,  η δε 

δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των  4.800,00 € με ΦΠΑ . 

4) Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ  Δ. Χίου  έτους 2018 και στον Κ.Α. 10-7311.002 όπου έχει 

δεσμευθεί η αναγκαία πίστωση με την Α.Α.Υ. 252 / 2018. 

5) Την αριθμ. 110/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία έγινε διάθεση της 

σχετικής πίστωσης ποσού 4.800,00 € με ΦΠΑ. 

 Η υπηρεσία του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας  Αλληλεγγύης – Πολιτισμού- Αθλητισμού και 

Παιδείας Δ. Χίου σας καλεί να καταθέσετε προσφορά για την παραπάνω προμήθεια . 

« ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΥΜΙΑΝΩΝ   ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» 

Το γήπεδο είναι διαστάσεων 19,20 Χ 33,80 μμ, που σημαίνει ότι το σύνολο της περίφραξης 

που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί είναι :19,20μ+19,20μ+33,80μ+33,80μ=106,00μμ. 

Για την περίφραξη αυτή και λόγω της ιδιαιτερότητας του γηπέδου (μπάσκετ) το ύψος πρέπει 

να φθάνει τουλάχιστον τα 2,90-3,00μ. 

 

Με βάση τα ανωτέρω θα απαιτηθούν: 

 

1) Κατακόρυφοι σωλήνες γαλβανιζέ Φ 60 2,90-3,00μ τεμάχια :50 

2) Οριζόντιοι σωλήνες περίφραξης γαλβανιζέ Φ 42  :248,00μμ 

3) Πυλώνες φωτισμού ύψους 8,00μμ με βάση, τεμάχια  6 

4) Πυλώνες φωτισμού ύψους 7,00μμ χωρίς βάση, τεμάχια  2 

5) Οριζόντιοι σωλήνες γαλβανιζέ Φ 60 στην στέψη περιμετρικά της περίφραξης : 

110,00μμ. 

6) Σύρμα περίφραξης πλεκτό γαλβανιζέ #πάχους Φ 300,00mm. 

 

                                              Ποσότητα:330,00τμ. 

 

Παρακαλούμε να μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. 

Μιχάλων 7 έως την Τετάρτη  27-06-2018 και ώρα 3:00 μ.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 παρακάτω δικαιολογητικά : 

α. 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. (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) 

β. Φορολογική ενημερότητα  

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

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Υπηρεσιών Υποστήριξης 

 

 

Πουλερέ Σοφία 

 


