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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Ο Δήμος Χίου σας γνωρίζει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 
«Υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Χίου 2021 – ΤΜΗΜΑ Α’: 

Ναυαγοσωστική κάλυψη δύο (2) μηνών». 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 32 παρ. γ του 

Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτα γεγονότα, καθώς καθώς και 

τα οριζόμενα στην 1/2021 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου με τίτλο «Υπηρεσία 

ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Χίου 2021».  

Η υπηρεσία θα ανατεθεί για μέγιστη διάρκεια δύο (2) μηνών  και έως την ολοκλήρωση του ανοικτού 

διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ Β’ της Μελέτης. Η υπογραφή της 

ανωτέρω σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ Β’ οδηγεί στην αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης του παρόντος 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α’. Η αμοιβή του αναδόχου θα διαμορφωθεί αναλογικά με το χρονικό διάστημα που 

θα παρασχεθεί η υπηρεσία. 

Η δαπάνη της για το παρόν ΤΜΗΜΑ Α’ δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 184.000,00 € με ΦΠΑ και θα 

καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 

2021 και στον ΚΑ 72-6142.001 με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δ. 

Χίου». 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών του 
Δήμου, Δημοκρατίας 2 Χίος, μέχρι και την 28η  Ιουνίου 2021, και η οποία θα πρέπει να περιέχει: 
1. Οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να έχει απαραιτήτως στοιχεία επικοινωνίας 

(τηλέφωνο, Fax, e-mail). 

2. Τεχνική προσφορά, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με την υπ’ αριθ. 1-2021 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

& Πρασίνου Δ. Χίου, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην ως άνω Μελέτη. 

3. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του/των 

νoμίμου/ων εκπροσώπου/ων της εταιρείας. Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς 

προσκομίζονται: i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
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ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την υποβολή του. ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του 

νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του. 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 που θα δηλώνεται ότι 

δεν υπάρχει εις βάρος του δηλούντος αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

λόγους του αρθ. 73 παρ. 1 Ν.4412/16. Η υποχρέωση αφορά: στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων 

τα πρόσωπα αυτά, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε. 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 έγκαιρα ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των 

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

5. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση του οικονομικού φορέα (άρθρο 80 παρ.2 του 

Ν.4412/2016). 

6. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες, από όλους τους φορείς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές ο οικονομικός φορέας, 

συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν. 1599/86 που να δηλώνει ποιοι είναι οι φορείς 

αυτοί (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

7. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 που θα αναφέρεται ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

8. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση 

ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ 

προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή 

κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 

πιστοποιητικό μεταβολών. 

9. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους 

εγκατάστασης.  

10. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 

τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

11. Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, από τα οποία να 

αποδεικνύεται ότι ο οικονομικός φορέας διαθέτει γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 100.000,00 € για 

κάθε ένα από τα έτη 2018, 2019 και 2020.  

12. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 προσκομίζονται τα κάτωθι πιστοποιητικά: 

α) διαχείρισης  ποιότητας  κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο. 

β) διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας σε συμμόρφωση με το ΟHSAS 

45001:2018  

γ) περιβαλλοντικής διαχείρισης  κατά ISO14001:2015 ή ισοδύναμο 
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13. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 για τη συναίνεση στην επεξεργασία των απαραίτητων 

προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια ισχύος του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών 

δεδομένων (GDPR). 

14. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της 1/2021 Μελέτης της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου «Υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων 

παραλιών Χίου 2021», τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

 

Ο  Αντιδήμαρχος Χίου 

 

 

                   Μπελέγρης Γεώργιος 

 

 

 

 


