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                                                                                        ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  

ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΧΧίίοουυ  σσααςς  γγννωωρρίίζζεειι  όόττιι  ππρροοττίίθθεεττααιι  νναα  ππρροοββεείί  σσττηηνν    ““  ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη    ΘΘ υυ ρρ ίί δδ ωω νν   σσ ττ αα   

ΛΛ ηη μμ νν ιι άά   ΒΒ οο λλ ιι σσ σσ οο ύύ ””   γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  ττοουυ  ααννωωττέέρρωω  ΟΟιικκιισσμμοούύ..  

     Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τα 
οριζόμενα στην με αριθμό 69/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Χίου, έναντι 
του ποσού των 1.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες 
στον ΚΑ δαπανών 30-7336.132 «Αποκατάσταση  Θυρίδων στα Λημνιά Βολισσού» 
προϋπολογισμού του Δήμου Χίου οικ. έτους 2018. 
         Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο 
με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Αποκατάσταση  Θυρίδων στα Λημνιά Βολισσού»  
στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,   Οινοπίωνος 1, Χίος στο γραφείο πρωτοκόλλου  (Νο  
5), μέχρι και την Παρασκευή  22 Μαρτίου 2019  και ώρα 2:00 μ.μ., 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). 
5) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: έλαβαν γνώση των όρων της υπ’ αριθμ. 
69/2018 μελέτης για την « Αποκατάσταση  Θυ ρίδων στα Λημνιά Βολισσού», τους οποίους 
και δέχονται  ανεπιφύλακτα.  
6) Τεχνικά χαρακτηριστικά (τυχόν φυλλάδια, έντυπα κλπ) τυπικό σχέδιο ενός φοριαμού 
ανεξάρτητου  συμπεριλαμβανομένου και του στεγάστρου αυτού και λοιπά, όπως ακριβώς 
αναφέρονται στην  υπ΄αριθμ. 69/2018 μελέτη της ως άνω  προμήθειας.   
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

Απόστολος Τζιώτης 
 

                               

 

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                       Δ Η Μ Ο Σ    Χ Ι Ο Υ 
    Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  

                
     Χίος    23/1/2019 
     Α.Π. :   2123 

Ταχ.Δ/νση : Οινοπίωνος 1,   82132 Χίος  
                 
 Πληροφορίες : Μιχαήλ  Σταματουλάκης  

Τηλέφωνο - FAX : 22713-51 419 2271351622  
Email : mstamatoulakis@gmail.com   
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