
 

 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΧΙΟΥ 

(ΔΗ.Κ.Ε.Χ.) 

 
 

          Χίος, 06 Οκτωβρίου 2022 

Αριθ. πρωτ.: 3042 

Ταχ. Δ/νση: Ριζαρίου & Πασπάτη  

Ταχ. Κώδικας: 82 100, Χίος  

Τηλέφωνο: 22713-50088  

FAX: 2271350089  

e-mail: dikeh@chios.gov.gr  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου (ΔΗ.Κ.Ε.Χ.) ενδιαφέρεται να αναθέσει την 
υπηρεσία με τίτλο: «Ετήσια Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών υποστήριξης της 
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου» προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων ευρώ 
(12.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 
 
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει  εκδοθεί  η υπ’ αριθ. 285/…24/08./2022 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,  
 
Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς απόδειξη της 
μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών: 
 
α) Βεβαίωση εκπροσώπησης Γ.Ε.Μ.Η. για τις εταιρείες 
β) Φορολογική ενημερότητα. 
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου προς απόδειξη μη ύπαρξης 
λόγων αποκλεισμού. 
 
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της 
ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και 
καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων. 
 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Ετήσια Παροχή ανεξάρτητων 
υπηρεσιών υποστήριξης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου», πάνω στον 
οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της προσφέρουσας εταιρείας. 

 
Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στα γραφεία της ΔΗΚΕΧ στην 
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ταχυδρομική διεύθυνση ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ. έως την 
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου  2022 και ώρα 12.00. 
 
Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν 
εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Χ. 

 

Η απόφαση ανάθεσης του ελέγχου θα εκτελεστεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της 
ΔΗΚΕΧ, σύμφωνα με το νόμο. 

 
Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και 
η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση στη ΔΗ.Κ.Ε.Χ των σχετικών σύμφωνα με την 
συνταχθείσα μελέτη και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. 
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