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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Δημοκρατίας 2, 82100 Χίος
Τηλ. 2271350876
Πληροφορίες : Μακριπλής Γ. 
Email: gmakriplis@chios.gov.gr

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια των ανοιχτών κοντέινερ του 

Δ.Χίου

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση της «Προμήθειας ανοιχτών κοντέινερ» 

σύμφωνα με την 03/2020 σχετική μελέτη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

Η προμήθεια  θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/16 με κριτήριο κατακύρωσης  

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι εξήντα (60) ημέρες, η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβεί 

το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού των 23.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα 

καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού  

έτους 2020 Κ.Α. Εξόδων 20-7135.047 βάσει της Α-646/2020 Α.Α.Υ. 

Παρακαλούμε να υποβληθεί οικονομική προσφορά, η οποία θα πρέπει να έχει απαραιτήτως 

στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, Fax, e-mail), βάσει του συνημμένου εντύπου προσφοράς, στην 

Δνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  του Δήμου, στην οδό Δημοκρατίας 2, Χίος, ΤΚ 82131 έως 

και την  Παρασκευή, 10 Απριλίου και ώρα 11:00 π.μ. Πλέον της οικονομικής προσφοράς, σε 

ξεχωριστά σφραγισμένο φάκελο να αποσταλούν τα εξής:

1) Τεχνική προσφορά για το προσφερόμενο είδος βάσει της 03/2020 σχετικής μελέτης

2) 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.

3) 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.

4) Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/16).
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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 έλαβαν γνώση των όρων της 

03/2020 σχετικής μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας και τους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως.

    Για διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να αποστέλλετε αιτήματα στο 

email gmakriplis@chios.gov.gr ή να καλείτε στην Δνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Χίου 

στα τηλέφωνα 2271350875 και 2271350876.

Εσωτερική Διανομή
1. Δνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
2. Πρωτόκολλο Δήμου Χίου

Ο Δντής Υπηρεσίας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

Γαϊτάνος Αλέξανδρος
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
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