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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

         Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Χίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της παροχής 

υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακού χρόνου ομιλίας μέσω ειδικού προγράμματος κινητής 

τηλεφωνίας & δεδομένων για δεκαοκτώ (18) συνολικά συνδέσεις και για διάρκεια ενός (1) 

έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Μετά το πέρας του έτους, ο Δήμος 

Χίου διατηρεί το δικαίωμα για ανανέωση (παράταση) της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον 

έτος ή για την επιλογή αναδόχου με νέα διαδικασία σύμβασης με τη λήψη νέων 

προσφορών. 

      Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τα 

οριζόμενα στην από 28/11/2019 Μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Χίου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας». Η συνολική δαπάνη της, σύμφωνα µε το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.3274/9-10-

2004, την ΚΥΑ 18391/22-09-2005 «Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από 

όργανα των ΟΤΑ, που κάνουν χρήση κινητής τηλεφωνίας» και την 579/2019 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ετήσιο ανώτατο ποσό των 13.776,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και λοιπών επιβαρύνσεων και θα καλυφθεί από 

πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. και στον ΚΑ 

Δαπανών 00-6223 με τίτλο «Κινητή Τηλεφωνία». 

      Παρακαλούμε να μας υποβάλλετε την προσφορά σας στο Τμήμα Προμηθειών του 

Δήμου, Κανάρη 18, Χίος, μέχρι και την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 1:00 μ.μ., 

και η οποία θα πρέπει να περιέχει: 

1. Οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να έχει απαραιτήτως να γίνεται πλήρης 

ανάλυση των προσφερόμενων υπηρεσιών, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τις 

απαιτήσεις της μελέτης. 

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 
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μας, εφόσον προσκομιστεί έγκαιρα ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου 

Ταυτότητας των υπόχρεων). (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

3. Φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα  του οικονομικού φορέα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι 

σήμερα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στου οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο 

προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης). 

5. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, της παρ. 4 του άρθρου 8 του 

ν. 1599/1986 (Α' 75),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα 

αναφέρεται ότι:  

α) Έλαβαν γνώση των όρων της από 28/11/2019 Μελέτης της Δ/νσης 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  για την «Παροχή υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας», τους οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα. 

β) Υποστηρίζουν την δυνατότητα split - bill, δηλ. τη δυνατότητα επιλογής  δύο 

ξεχωριστών λογαριασμών για κάθε σύνδεση, έναν για τον Δήμο με το καλυπτόμενο 

ποσό και έναν για τον χρήστη – δικαιούχο με το ποσό της υπέρβασης. 

 

Ο Αντιδήμαρχος Χίου 

 

 

Μπουρνιάς Χαράλαμπος 

 
 


