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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Ο Δήμος Χίου σας γνωρίζει ότι προτίθεται να προβεί στην αγορά και εγκατάσταση   

αποθηκευτικού οικίσκου για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου 

με σκοπό την αποθήκευση των υλικών του. 

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

οριζόμενα στην 30/10/2020 Τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, η δε 

δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 7.020,00 ευρώ με ΦΠΑ  και θα καλυφθεί από 

πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 2020 και 

στον ΚΑ 35-7135.001 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού». 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών του 

Δήμου, Δημοκρατίας 2 Χίος, μέχρι και την  Παρασκευή 27 Nοεμβρίου  2020, 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) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη 

Δήλωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βάση του Κανονισμού GDPR.] 

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

4) Ασφαλιστική ενημερότητα από όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές ο οικονομικός φορέας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη 

Δήλωση που να δηλώνει ποιοι είναι οι φορείς αυτοί (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

5) Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από κοντινής λήψης έγχρωμες φωτογραφίες του 

υπό προμήθεια οικίσκου καθώς και όλα τα εγχειρίδια που το συνοδεύουν (κατ’ ελάχιστον:  

τεχνικών προδιαγραφών, πιστοποιήσεων, οδηγών χρήσης και συντήρησης) .  

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να καλείτε στο Τμήμα  

Συντήρησης Πρασίνου  τηλ. 22713 50082 κ. Λαγούδη Δήμητρα. 

 
Ο Αντιδήμαρχος Οικον. Υπηρεσιών 
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Πληροφορίες : Κοντού Αναστασία   

Τηλέφωνο : 22713-51 721 
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