
 

                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε. 
Δημοκρατίας 2, 82100 Χίος 
Τηλ. 2271350874 
          
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία με τίτλο: « Επισκευές – συντηρήσεις  
ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων  στο κτίριο ΒΙΑΛ». 
 
 Η ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε. θα προβεί σε ανάθεση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στο κτίριο της ΒΙΑΛ 
σύμφωνα με τις με α.α. 252/2019  και 287/2019 αποφάσεις  του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε. με τις οποίες 
εκρίθηκαν η πίστωση και η τεχνική μελέτη για την ανωτέρω εργασία. 

Η υπηρεσία θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/16 με κριτήριο κατακύρωσης  τη 
χαμηλότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 19.869,66€ προ ΦΠΑ (23.247,50€ με ΦΠΑ). 
Η πίστωση για το συγκεκριμένο ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 της ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.  
Παρακαλούμε για την υποβολή φακέλου προσφοράς έως τις 9./01/2020 και ώρα 10:00 π.μ. ο οποίος θα 
πρέπει να έχει απαραιτήτως στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, Fax, e-mail), στο γραφείο 7 (γραφεία 
ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ.) του Δημαρχείου Χίου στην οδό Δημοκρατίας 2, Χίος, ΤΚ 82131. 

 Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε επιπλέον τα εξής: 

1) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, μη 
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

2) Μόνο για τα νομικά πρόσωπα: έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 
4412/16) (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντος).  Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν: 
 η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 

3) Βεβαίωση έναρξης επαγγγέλματος από την ΔΟΥ και τυχόν τροποποιήσεις της, που να αποδεικνύει 
την συνάφεια του επαγγέλματος με τις προς εκτέλεση εργασίες 

4) Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/16). 
5) Ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής ασφάλισης - άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/16). 
6) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86(Α75) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι λάβατε γνώση των όρων της σχετικής, εγκριθείσας 
με την 287/2019 απόφαση Διοκητικού Συμβουλίου της ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε., μελέτης και τους 
αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

7) Παράρτημα με τους οίκους κατασκευής των ηλεκτρομηχανολογικών προϊόντων (π.χ. φωτιστικό 
τύπου …….. εταιρείας κατασκευής ………) 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Ο πρόεδρος της ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε. 
 
 
 

Γιαννίρης Φώτιος 

 
Χίος, 18/12/2019 
Αρ. πρωτ. 181 


