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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                   ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
                  ΔΗΜΟΣ  ΧΙΟΥ
          Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
         Πληροφορίες: Παν. Τσαγρής 
         Ταχ.Δ/νση:  Οινοπίωνος 1, 82 100 Χίος
         Τηλέφωνο: 22713-51650
         email:tsagrisp@yahoo.gr

Προς :    Νικόλαο Αποστολή  
              Α. Παχνού 11 - Χίος 
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Χίου σας γνωρίζει ότι προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου  με τίτλο: «Επισκευή συντήρηση 
διαρρύθμισηδημοτικών κτιρίων   Δ.Ε. Ομηρούπολης και  Καρδαμύλων».

Το έργο  θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4782/2021, καθώς και τα 
οριζόμενα στην υπ’ αριθμό 11/2022 Μελέτη, η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 29.000,00 με Φ.Π.Α και θα 
καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 2022 και στον ΚΑ 30-
7331.115 ποσό 22.600 ΣΑΤΑ και στον ΚΑ 64-7331.024 ποσό 6.400 € ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  με τίτλο   «Επισκευή συντήρηση 
διαρρύθμισηδημοτικών κτιρίων   Δ.Ε. Ομηρούπολης και  Καρδαμύλων».

Καλείστε  να  υποβάλλετε την προσφορά σας στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Οινοπίωνος 1, Χίος 
στο γραφείο πρωτοκόλλου  (Νο5), μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουλίου  2021 και ώρα 15:00 μ.μ., 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) Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή εγγεγραμμένος  στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-
ιες έργου. Προσφέρων που δραστηριοποιείται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, θα πρέπει να περιλαμβάνει στη 
βασική του στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό με εμπειρία που να αντιστοιχεί στη Α' βαθμίδα όπως αυτή 
περιγράφετε στο άρθρο 100 του Ν.3669/08, όπως ισχύει.
3) 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)
Δύναται να προσκομιστεί Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφεται ότι: Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
από την διαδικασία σύναψης σύμβασης, που αναγράφονται στην παρ. 1 του Άρθρου 73 του Ν 4412/2016,  έτσι όπως 
τροποποιήθηκε με την περίπτωση αγ. της παραγράφου 7 του άρθρου 43 του νόμου 4605/2019.  
4) Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
5) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
6) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, 
στην οποία θα αναφέρεται ότι: έλαβαν γνώση των όρων της υπ’ αριθμό 11/2022Μελέτης για την εργασία «Επισκευή 
συντήρηση διαρρύθμισηδημοτικών κτιρίων   Δ.Ε. Ομηρούπολης και  Καρδαμύλων», τους οποίους και δέχομαι 
ανεπιφύλακτα. 

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Μελέτη-Τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να καλείτε στη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου τηλ. 2271351650 (Παντελή Τσαγρή).

     Ο  Αντιδήμαρχος   Δ. Χίου

         Ιωάννης Ξενάκης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Διεύθυνση: Οινοποιώνος 1
Ταχ. Κώδικας: 82100

ΕΡΓΟ: 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

«Επισκευή συντήρηση 
διαρρύθμισηδημοτικών 
κτιρίων   Δ.Ε. Ομηρούπολης 
και  Καρδαμύλων»
ΣΑΤΑ 22.600 € και 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 6.400 €

29.000,00 Ευρώ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(κατά το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν. 4412/2017

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων 
……………………………………………………………………………………………………………
με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ……………………
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax……………………
email:…………………………………..
Προς:
ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αφού έλαβα γνώση της μελ’ετης της με αρ. 11-2022 μελέτης του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων της ΕΣΥ, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω 
ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με το ακόλουθο ποσοστό 
έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης.

---------------------------

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμ.

………………………….
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων 
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(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων
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