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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Χίος 18/07/2019 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ         Αριθ. Πρωτ.: 24578  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   
                        ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 
Δ/νση: Δημοκρατίας 2      
Ταχ. Κωδ: 821 00      
Πληροφορίες: Σ. Καλλίκη – Γ. Μακριπλής       
Τηλ: 2271350876- 2271350839        
Fax: 2271350831         

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για το Υποέργο 2: 

«Προμήθεια υλικών για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών» 
της ενταγμένης πράξης με τίτλο: 

«Οικιακή Κομποστοποίηση στο Δήμο Χίου» 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»  

 
Απόφαση Ένταξης: 2713/08-12-2017 
Κωδικός Ο.Π.Σ.: 5010642 
 
Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:  
4.555€ Ευρώ (3.893,16 € Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 17%)  
 

Ο Δήμος Χίου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της 
προμήθειας υλικών για την ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση των  πολιτών για το 
πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης, σύμφωνα με την από 18-07-2019 μελέτη του Δήμου 
Χίου, ως ακολούθως:  

1. Σχεδιασμός λογότυπου ενημερωτικού υλικού εκτιμώμενης αξίας 233,16€ πλέον 
ΦΠΑ 1 7%, 39,64€. 

2. Εκτύπωση Βιβλιαράκι σημειώσεων (2.000 τεμάχια), εκτιμώμενης αξίας 660 € πλέον 
ΦΠΑ 17%, 112,2 €. 

3. Εκτύπωση  δύο  πανό τύπου banner, με εκτιμώμενη αξία 280 €  πλέον ΦΠΑ 17%, 
47,6 €. 

4. Εκτύπωση διαφημιστικών τσαντών ώμου (850 τεμάχια) με εκτιμώμενη αξία 1.275 €  
πλέον ΦΠΑ 17%, 216,75 €. 

5. Εκτύπωση διαφημιστικών καπέλων τύπου jockey (850 τεμάχια) με εκτιμώμενη αξία 
1.445 €  πλέον ΦΠΑ 17%, 245,65 €. 

 
Το αντικείμενο του έργου περιγράφεται στην από 18-07-2019  μελέτη του Δήμου Χίου, η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 
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Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 736 / 11-
04-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον ΚΑ 62-7425.014 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Χίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους στη Δ/νση 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου, Δημοκρατίας 2, Χίος στο γραφείο Νο 8, μέχρι και 
την Παρασκευή  26/07/2019 και ώρα 13:00 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. (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 από 03/05/2019 Μελέτης για την προμήθεια  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», τους οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα.  
 
Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής της. 
 
Η κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο της δαπάνης, 
μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης. 
 

Αρμόδιοι υπάλληλοι Μακριπλής Γεώργιος και Καλλίκη Σοφία στα τηλέφωνα και mail που 
αναφέρονται παραπάνω. 

 
 

Ο Διευθυντής   Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  
 
  
 
 

                                                                                                            Γαϊτάνος Αλέξανδρος 


