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ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
«Αντικατάσταση των ∆απέδων και της Υγροµόνωσης του Εσωτερικού των 

Οικίσκων, για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΥΤ ΧΙΟΥ» 
 

 

Αναθέτουσα Αρχή 96 ΤΜΧΕΘ 
Προϋπολογισµός ∆απάνης 55.000,00€ 

Κριτήριο Ανάθεσης 
Η  πλέον  συµφέρουσα από  οικονοµική 
άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται 
µόνο βάσει της χαµηλότερης τιµής. 

Ηµεροµηνία & ώρα λήξης 
υποβολής προσφορών Παρασκευή 19 Oκτ 2018 και ώρα 09:00 

Ηµεροµηνία & ώρα 
διενέργειας  Παρασκευή 19 Οκτ 2018 και ώρα 10:00 

Πηγή Χρηµατοδότησης Τακτικός Προυπολογισµός ΕΦ:11-590 

Τόπος ∆ιενέργειας Αίθουσα Συγκεντρώσεων 96 
ΤΜΧΕΘ/Στρδο «Γιακουµή», Αρµόλια Χίου 

  

Παρατήρηση: Αν η διενέργεια του διαγωνισµού δεν καταστεί δυνατή την 
καθορισµένη ηµεροµηνία για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. υπηρεσιακοί λόγοι, 
κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα την επόµενη εργάσιµη µετά από την αρχική 
ηµεροµηνία διαγωνισµού. Η ως άνω αναφερόµενη αναβολή αποσφράγισης 
προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καµία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της 
προθεσµίας κατάθεσης προσφορών. 
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ΠΡΟΣ :     96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
  Πίνακας Αποδεκτών 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
 Τηλ. (εσωτ) 2154 
ΚΟΙΝ :     Φ.814/77/3995 
              Σ.717 
 Αρµόλια, 08 Οκτ 18 
 
ΘΕΜΑ : Συµβάσεις – ∆ιαγωνισµοί 
 
ΣΧΕΤ. : α. Ν.∆. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και 
Λογιστικού των Ε∆». 
  
  β. Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου 
Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες 
διατάξεις». 
 
  γ. Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες 
διατάξεις». 
 
  δ. Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 
 
  ε. Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών». 
 
  στ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2300) 
«Περί Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα 
της ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων και σε Προϊσταµένους των Υπηρεσιών που 
εξαρτώνται από αυτές» 
 
 1. Έχοντας υπόψη: 
 
  α. Τις διατάξεις των (α) έως και (στ) σχετικών 
 
  β. την υπ’ αριθµ. Φ.814.1/200/816025/Σ.3443/23 Σεπ 18/ΓΕΣ/Γ2/1α 
απόφαση ανάληψη υποχρέωσης µε Α∆Α: 75ΖΛ6-9Ω8. 
 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε  
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Συνοπτικό  Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό υπ’ αριθµ 8/2018  µε κριτήριο κατακύρωσης                  
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται 
µόνο βάσει της χαµηλότερης τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση 
του έργου «Αντικατάσταση των ∆απέδων και της Υγροµόνωσης του 
Εσωτερικού των Οικίσκων, για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΥΤ ΧΙΟΥ» 
(CPV:45259000-7), που  αναλυτικά  περιγράφεται  στο  Παράρτηµα  «Γ»  της 
παρούσας, εκτιµώµενης αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00€) , 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και νόµιµων κρατήσεων υπέρ τρίτων. 
 
 2. Ηµεροµηνία πέρατος κατάθεσης προσφορών-διενέργειας διαγωνισµού 
η 19η Οκτωβρίου 2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. Προσφορές  που  θα 
κατατεθούν µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές 
και θα επιστρέφονται στους δικαιούχους. Η αποσφράγιση των προσφορών θα 
γίνει την ίδια ηµέρα στις 10:00. 
 
 3. Τόπος υποβολής προσφορών: 96 ΤΜΧΕΘ, Αίθουσα Συγκεντρώσεων 
96 ΤΜΧΕΘ/ Στρδο «Ανθστή(ΠΖ) Γιακουµή Π.», 22710-72680 εσωτ. 2154, Τ.Κ. 
82100, Αρµόλια Χίου. 
 
 4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα 
«Α», «Β», «Γ» και «∆» της παρούσας διακήρυξης, τα οποια αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 
 5.   Τα ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆Ι∆ΕΑΠ και ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ  στα οποία  κοινοποιείται  
το  παρόν  παρακαλούνται  για  τη δηµοσίευση της υπόψη διακήρυξης το 
συντοµότερο δυνατόν στις ιστοσελίδες τους, ώστε να επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος 
ανταγωνισµός. 
 
 6. Το τµήµα Εµπορίου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Χίου, Ο ∆ήµος Χίου και το Επιµελητήριο Χίου στα οποία  κοινοποιείται  
το  παρόν  παρακαλούνται  για  την ανάρτηση της υπόψη διακήρυξης το 
συντοµότερο δυνατόν στους πίνακες ανακοινώσεων τους και στις ιστοσελίδες 
τους, ώστε να επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος ανταγωνισµός. 
 

 Ανχης (ΜΧ) Θάνος Ιωάννης 

Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 

  

  

Ανθλγος (ΜΧ) Παπαντωνίου Χρήστος  

Αξκος 4ου Γρ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«A»  Γενικοί Όροι Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 8/2018 
«Β»  Πίνακας του Υπό Εκτέλεση Έργου 
«Γ»  Τεχνικές Προδιαγραφές 
«∆»  Πίνακας ∆ικαιολογητικών 
«Ε»  Σχέδιο Σύµβασης 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Μέλη Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆Ι∆ΕΑΠ 
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ-Γ2 
ΑΣ∆ΕΝ/∆ΜΧ 
96 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ-∆ΟΙ 
96 ΤΜΧΕΘ 
 
Περιφερειακή Ενότητα Χίου - ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης / Τµήµα Εµπορίου 
Ναυάρχου Κουντουριώτου 16, ΤΚ 82100 
Τηλ. 2271352310, φαξ 2271352322 
e-mail: demp@2529.syzefxis.gov.gr 
 
∆ήµος Χίου 
Τηλ. 2271350825, φαξ 2271350859 
e-mail: epikoinonia@chios.gov.gr 
 
Επιµελητήριο Χίου 
Φιλίππου Αργέντη 8, ΤΚ 82100 
Τηλ. 22710-44330, φαξ 22710-44332 
e-mail: epimelit@otenet.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΥΛΞ6-3ΙΙ





-4- 
 

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Σελίδα Σκόπιµα Κενή) 
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 96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
 08 Οκτ 18 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ   

Φ.814/77/3995/Σ.717  

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8/2018 

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο Προµήθειας 
 
 1. Η  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων  αφορά  συνοπτικό µειοδοτικό 
διαγωνισµό για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση των ∆απέδων και της 
Υγροµόνωσης του Εσωτερικού των Οικίσκων, για την Κάλυψη των Αναγκών 
του ΚΥΤ ΧΙΟΥ» (CPV:45259000-7), που  αναλυτικά  περιγράφεται  στο  
Παράρτηµα  «Γ»  της παρούσας, εκτιµώµενης αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(55.000,00€), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και νόµιµων κρατήσεων υπέρ τρίτων. 
 
 2. Η ανάδειξη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η πλέον  συµφέρουσα από  οικονοµική άποψη προσφορά η 
οποία προσδιορίζεται µόνο βάσει της χαµηλότερης τιµής. 
 
 3. Η υποβολή εναλλακτικών προσφορών δεν είναι επιτρεπτή. 
 
 4. Η εκτέλεση του έργου δεν είναι διαιρετή σε επιµέρους εργασίες και θα 
πραγµατοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου από έναν ανάδοχο. 
 
 5. Η Υπηρεσία απαιτεί το έργο να παραδοθεί µέχρι την  14 Νοεµβρίου 
2018. Η ηµ/νια παράδοσης του έργου δε δύναται να παραταθεί. Ως τόπος 
εκτέλεσης του έργου καθορίζεται το ΚΥΤ Χίου. 

 
Άρθρο 2ο 

∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού 
 
 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Συγκεντρώσεων 96 ΤΜΧΕΘ/ 
Στρδο «Ανθστή(ΠΖ) Γιακουµή Π.», Αρµόλια Χίου, σε ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται από τη διακήρυξη ως συνοπτικός µειοδοτικός διαγωνισµός µε έγγραφες 
σφραγισµένες προσφορές. Οι προσφορές που υποβάλλονται ασφράγιστες δεν 
γίνονται αποδεκτές. 
 

Άρθρο 3ο 
Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
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 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν ογδόντα 
(180) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας 
του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν, εγγράφως, να 
παρατείνουν την προσφορά τους.   
 

Άρθρο 4ο 
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

 
 1. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται 
ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους στη Μονάδα/Στρατιωτική Υπηρεσία, 
έγκαιρα και µέχρι την ηµεροµηνία και την ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, µέσα 
σε σφραγισµένο φάκελο. Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής που υποβάλλονται 
εκπρόθεσµα, θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν 
αντιστοίχως. 

 
 2. Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 

 
  α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
  β. Ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής (Μονάδα/Στρατιωτική 
Υπηρεσία). 
 
  γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 
 
  δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
  ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
 3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 
προσφορά στοιχεία, ως εξής: 

 
  α. Σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε 
την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τοποθετούνται όλα τα οριζόµενα στη σύµβαση,  
κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά και στοιχεία, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα «∆». 
 
  β.  Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται σε έτερο 
φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπως 
στο Υπόδειγµα Τεχνικής Προσφοράς της Προσθήκης «1». 
 
  γ.  Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, επίσης, 
µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπως το 
υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς της Προσθήκης «2». 

ΑΔΑ: 6ΥΛΞ6-3ΙΙ





Α-3 
 

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
./. 

 
 4. Επισηµαίνεται ότι οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς, πλήρεις, να 
µην φέρουν αλλοιώσεις και διορθώσεις. 

 
Άρθρο 5ο 

Οικονοµική Προσφορά 
 

 1.   Η οικονοµική προσφορά δίνεται σε ευρώ, µε την προσφερόµενη τιµή 
να αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία για την εκτέλεση ολόκληρου του έργου. 
Κρίνεται απαραίτητο να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Επιπρόσθετα 
στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι 4,22032% υπέρ 
∆ηµοσίου και 3% Φόρος Εισοδήµατος, τις οποίες επιβαρύνεται ο ανάδοχος, 
εκτός από τον ΦΠΑ. Πλέον των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αποδώσει τα δικαιώµατα υπέρ ΤΠΕ∆Ε και Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, όπως ισχύουν 
(ισχύοντα ποσοστά 1% και 0,6% αντίστοιχα επί της καθαρής αξίας), καθώς και 
το χαρτόσηµο και το ΟΓΑ/ΧΑΡΤ που αναλογεί επί της κράτησης υπερ ΤΠΕ∆Ε 
και να προσκοµίζει για την πληρωµή τους, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών 
και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατάθεσης των εν λόγω δικαιωµάτων. 
 
 2.   Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά 
χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης 
κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει 
από τους συµµετέχοντες στοιχεία  απαραίτητα  για  την  τεκµηρίωση  των  
προσφερόµενων  τιµών,  οι  δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτά.  
 
 3.   Εάν οι προσφερόµενες τιµές είναι ισότιµες, ο ανάδοχος επιλέγεται µε 
κλήρωση µεταξύ αυτών που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 90 του Ν.4412/16. 
 

Άρθρο 6ο 
Αποσφράγιση Προσφορών 

 
 1.  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση κατά 
την κρίση της Επιτροπής και  σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Ν. 4412/16, την 
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται από την διακήρυξη του διαγωνισµού. 
 
 2.  Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 
των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των προσφορών των συµµετεχόντων στο 
διαγωνισµό. 

 
Άρθρο 7ο 

Αξιολόγηση Προσφορών – Κριτήρια Ανάθεσης 
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 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα 
στο άρθρο 100 του Ν.4412/16 και η συµµόρφωση µε τις Τεχνικές Απαιτήσεις 
όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Γ». 

 
Άρθρο 8ο 

Πρόσκληση για Υποβολή ∆ικαιολογητικών 
 

 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 
εγγράφως τον προσφέροντα , στον οποίο πρόκειται να γίνει  η κατακύρωση 
(προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν.4250/2014 (Α΄74) τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την Ε∆∆, την 
οριζόµενη από την πρόσκληση ηµεροµηνία και ώρα. Συγκεκριµένα υποβάλλονται 
τα εξής: 
 
                α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω  έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα ακόλουθα αδικήµατα : 
 
   (1)  Συµµετοχή   σε   εγκληµατική   οργάνωση,   όπως   αυτή 
ορίζεται   στο  άρθρο   2    της  απόφασης πλαίσιο   2008/841/∆ΕΥ   του 
Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος  (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42). 
 
   (2)  ∆ωροδοκία,   όπως  ορίζεται   στο άρθρο 3 της σύµβασης 
περί της καταπολέµησης της διαφθοράς (ΕΕ C 195 της 25.6.1997) , στην  
παράγραφο   1   του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του  
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, καθώς  και όπως  ορίζεται στην  κείµενη 
νοµοθεσία ή  στο εθνικό  δίκαιο του οικονοµικού φορέα.  
 
   (3)  Απάτη,  κατά  την  έννοια του  άρθρου  1  της  σύµβασης 
σχετικά  µε  την   προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων   των  Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων  (ΕΕ  C  316  της   27.11.1995,  σ.  48),  η  οποία  κυρώθηκε  µε  το  ν. 
2803/2000 (Α· 48).  
 
   (4)  Τροµοκρατικά  εγκλήµατα  ή  εγκλήµατα συνδεόµενα  µε 
τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως  ορίζονται, αντιστοίχως, στα   άρθρα  1 και   
3  της απόφασης1-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του  Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την  καταπολέµηση  της τροµοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  
ηθική αυτουργία ή  συνέργεια  ή απόπειρα  διάπραξης εγκλήµατος,  όπως  
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.  
 
   (5)  Νοµιµοποίηση  εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή  
χρηµατοδότηση  της  τροµοκρατίας,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο   1   της 
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Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συµβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το 
ν.3691/2008. 
 
   (6)  Παιδική εργασία  και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, 
όπως   ορίζονται   στο   άρθρο   2   της   Οδηγίας   2011/36/ΕΕ  του   Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, η οποία ενσωµατώθηκε 
στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.4198/2013. 
 
    (7)  Σχετικά   µε  τις   διατάξεις  του   Αγορανοµικού  Κώδικα, 
αναφορικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  
 
                 β.  Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και 
Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία 
λήξης της προθεσµίας υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. 
 
  γ.     Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.  
 
  δ.    Βεβαίωση ασφαλιστικής  ενηµερότητας  (κύριας και  επικουρικής). 
Αυτή θα  αφορά όλους  τους απασχολούµενους  µε οποιαδήποτε  σχέση εργασίας 
στην  επιχείρησή  του  (συµπεριλαµβανοµένου  του εργοδότη)  και  όχι  µόνο  τους  
εργαζόµενους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας.  
 
         ε.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. (Μόνο εφόσον το ποσό της 
προς υπογραφή σύµβασης υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ).  
 
  στ.   Πιστοποιητικό    ΓΕΜΗ   έκδοσης    τελευταίου τριµήνου  πριν  από  
την   κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης   και σύµφωνα  µε τα  
καθοριζόµενα  στο  Ν.3419/2005,  µε το  οποίο  θα  πιστοποιείται αφενός  η 
εγγραφή  τους σ’  αυτό  και το  ειδικό επάγγελµά  τους,  κατά την  ηµέρα 
διενέργειας  του  διαγωνισµού,  ότι εξακολουθούν  να  παραµένουν  εγγεγραµµένοι 
µέχρι  την ηµέρα  επίδοσης  της  ως άνω  έγγραφης  ειδοποίησης  και  επίσης να 
προκύπτουν οι  τυχόν  αλλαγές στο  καταστατικό της  εταιρείας  καθώς και  ότι δεν 
τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης. Το 
υπόψη δικαιολογητικό υποβάλλεται µόνο σε περίπτωση που ο προσωρινός 
ανάδοχος υποχρεούται να είναι εγγεγραµµένος στο ΓΕΜΗ.  
 
         ζ. Άδειες λειτουργίας στο  όνοµα του φυσικού ή  νοµικού προσώπου 
που  συµµετέχει  στο  διαγωνισµό  και  για  την  ισχύουσα  έδρα  της  επιχείρησης,  
καθώς και  αριθµό έγκρισης εάν  απαιτείται (φωτοαντίγραφα από  επίσηµη κρατική 

ΑΔΑ: 6ΥΛΞ6-3ΙΙ





Α-6 
 

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
./. 

αρχή), όπως παρακάτω:  
 
   (1)   Άδεια λειτουργίας  υγειονοµικού ενδιαφέροντος,  σύµφωνα  
µε τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση από την ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 
1187/Τ.Β΄/31- 08-2006) καθώς επίσης και αριθµό εγκρίσεως (εάν απαιτείται).  
 
   (2)  Άδεια   λειτουργίας  τεχνικού  ενδιαφέροντος  ή   
απαλλακτικό, σύµφωνα µε τον Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Τ.Α711-03-2005) ή  όπως 
αυτή εκδόθηκε µε την ισχύουσα νοµοθεσία κατά το χρόνο έκδοσης.  
 
   (3) Τονίζεται ότι σε περίπτωση που η λειτουργία της επιχείρησης 
απαιτεί  παραπάνω  από  µία   άδειες,  προσκοµίζονται  όλες. 
 
  η. Πιστοποιητικό εγγραφής σε ΜΕΕΠ ή ΜΕΚ. 
 
 2.  Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή 
µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 
και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
 
 3.  Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη 
του άρθρου 104 του ν. 4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, εφόσον είχε προσκοµισθεί και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται. 
  
 4.  Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο 
χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης 
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. 
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 5.  Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως 
και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του 
άρθρου 5 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε 
την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν.4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και µε την 
επιφύλαξη του άρθρου 104 της παρούσας, η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 
είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
 
 6.  Η  διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται 
µε τη σύνταξη πρακτικού από την Ε∆∆ και τη διαβίβαση του φακέλου στο 96 
ΤΜΧΕΘ για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωση της σύµβασης. 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε 
την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 9 του παρόντος. 
 
 7.   Όσοι   υπέβαλαν   παραδεκτές   προσφορές   λαµβάνουν  γνώση   των 
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της 
σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 
 

Άρθρο 9ο 
Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

 
Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση της εκτέλεσης του έργου, 

αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει, τη συµφωνία της 
κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και την προθεσµία υπογραφής της 
σύµβασης. Λοιπά σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 105 του Ν. 
4412/2016. 

 
Άρθρο 10ο 

Κήρυξη Ανάδοχου ως Εκπτώτου – Χρόνος Φόρτωσης – Κυρώσεις – 
Εξαιρέσεις 

 
 Για τις περιπτώσεις κήρυξης ανάδοχου ως εκπτώτου, περιπτώσεις µη 
παράδοσης έργου µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η 
σύµβαση, κυρώσεις για εκπρόθεσµη φόρτωση – παράδοση, απόρριψη 
συµβατικών υλικών – αντικατάσταση, εξαιρέσεις κλπ ισχύουν τα αναφερόµενα 
στα άρθρα 203, 204, 206, 207, 213 του Ν.4412/16. 
 

Άρθρο 11ο 
Τρόπος Πληρωµής 
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 1.  Η πληρωµή του αναδόχου σε ποσοστό 100% της όλης πραγµατικής 
αξίας της εκτέλεσης του έργου θα γίνει από το Ζ΄ ΕΛ∆ΑΠ σε βάρος της 
διατεθείσας ανάληψης υποχρέωσης που µνηµονεύεται  στην  παράγραφο  1(β) 
της  διακήρυξης, µε  βάση  τα  παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
  α.   Πρωτότυπο τιµολόγιο – δελτίο αποστολής όπου θα αναγράφει 
«πληρωµή επί πιστώσει». 
 
  β.     Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας της οικείας ∆.Ο.Υ. 
 
  γ.     Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
 
  δ.  Γνωστοποίηση µε υπεύθυνη δήλωση του τραπεζικού λογαριασµού 
του δικαιούχου σε µορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή 
φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται 
ο λογαριασµός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο. 
 
  ε.    Πρωτότυπα δικαιολογητικά κατάθεσης των δικαιωµάτων υπέρ 
ΤΠΕ∆Ε και Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, όπως ισχύουν (ισχύοντα ποσοστά 1% και 0,6% 
αντίστοιχα επί της καθαρής αξίας), καθώς και το χαρτόσηµο και το ΟΓΑ/ΧΑΡΤ που 
αναλογεί επί της κράτησης υπερ ΤΠΕ∆Ε. 
 
  στ. Απόσπασµα ποινικού µητρώου 
 
    ζ. Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και 
Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. 
 
    η.    Κάθε άλλο τυχόν απαιτούµενο δικαιολογητικό εξόφλησης. 
 
 2.  Παρακράτηση  φόρου  εισοδήµατος  ποσοστού 3% σύµφωνα  µε  το  
άρθρο  24 του Ν.2198/94. 
 

Άρθρο 12ο 
Εγγυήσεις 

 
 1. Οι εγγυήσεις των παραγράφων που ακολουθούν στο παρόν άρθρο 
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη - µέρη της Σ∆Σ και 
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 
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Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
./. 

µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
 
 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
 
  α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και 
χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης, και ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική 
επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) χωρίς 
ΦΠΑ, εφόσον το ποσό της σύµβασης είναι µεγαλύτερο των είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(20.000,00€). 
 
  β.  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, 
δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 
 
  γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την προσωρινή και 
οριστική παραλαβή του έργου, την εκπλήρωση των συµβατικών του 
υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων. 
 
 3. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής 
τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
 
 4. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του 
Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το 
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός 
ΦΠΑ  
 
 5. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία:  
 
  α. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
 
  β. Τον εκδότη. 
 
  γ.  Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται. 
 
  δ.  Τον αριθµό της εγγύησης. 
 
  ε.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
 
                 στ. Την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
 
  ζ.  Τους παρακάτω όρους ότι:  
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Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
./. 

 
   (1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως  και  
 
   (2) Σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου 
 
  η.  Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού 
 
  θ.  Την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 
 
  ι. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  
 
                ια. στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης 
 
 7. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους. 

Άρθρο 13ο 
Λοιποί Όροι 

 
 1.  Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω, 
απορρίπτονται. 
 
 2.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 

 Ανχης (ΜΧ) Θάνος Ιωάννης 

Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 

  

  

Ανθλγος (ΜΧ) Παπαντωνίου Χρήστος  

Αξκος 4ου Γρ.  

 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1»  Τεχνική Προσφορά Εταιρείας (Υπόδειγµα) 
«2»  Οικονοµική Προσφορά Εταιρείας (Υπόδειγµα) 
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Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
./. 

 
 
 
 
 
 

 96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
 08 Οκτ 18 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ  

Φ.814/77/3995/Σ.717  

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
 
 
Ονοµασία έργου - CPV: «Αντικατάσταση των ∆απέδων και της Υγροµόνωσης 
του Εσωτερικού των Οικίσκων, για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΥΤ 
ΧΙΟΥ» - (CPV:45259000-7) 
 
Επωνυµία: (τίθεται η επωνυµία ή σφραγίδα της Εταιρείας) 
 
 

Α/Α Α/Α 
∆ιακύρηξης 

Περιγραφή 
Είδους 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Παρατηρήσεις 

1 8/2018 

 
 

«Αντικατάσταση των 
∆απέδων και της 
Υγροµόνωσης του 

Εσωτερικού των Οικίσκων, 
για την Κάλυψη των Αναγκών 

του ΚΥΤ ΧΙΟΥ» 
 

Κατ’ αποκοπή  

 
 
 Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας της κυρώσεις, που προβλέπονται 
από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  
 
  1. Κατά την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση των ∆απέδων και 
της Υγροµόνωσης του Εσωτερικού των Οικίσκων, για την Κάλυψη των Αναγκών 
του ΚΥΤ ΧΙΟΥ» θα τηρήσω: 
   
   α. Τα καθοριζόµενα στον Ν.4412/2016 Άρθρα: 
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Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
./. 

    
    (1) 138 «Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου» 
 
    (2) 139 «∆ιεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου» 
 

(3) 140 «Υποχρεώσεις µελών αναδόχου κοινοπραξίας» 
   
 
 
   β. Της Τεχνικές Προδιαγραφές εκτέλεσης του υπόψη έργου, 
όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτηµα «Γ» της διακήρυξης 8/2018 του 96 
ΤΜΧΕΘ. 

Για την Εταιρεία , 
(τίθεται σφραγίδα της Εταιρείας και υπογραφή) 

 
 

 Ανχης (ΜΧ) Θάνος Ιωάννης 

Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 

  

  

Ανθλγος (ΜΧ) Παπαντωνίου Χρήστος  

Αξκος 4ου Γρ.  
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Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
./. 

 
 
 96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
 08 Οκτ 18 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ  

Φ.814/77/3995/Σ.717  

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
 

Ονοµασία έργου - CPV: «Αντικατάσταση των ∆απέδων και της Υγροµόνωσης 
του Εσωτερικού των Οικίσκων, για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΥΤ 
ΧΙΟΥ» - (CPV:45259000-7) 
 
Εταιρεία: (τίθεται η επωνυµία ή σφραγίδα της Εταιρείας) 
 

Προσφερόµενη Τιµή σε € 
χωρίς Φ.Π.Α. Α/Α 

∆ιακύρηξης 
Περιγραφή 
Είδους 

Ποσό 
τητα 

Ολογράφως Αριθµητικώς 

1 8/2018 

«Αντικατάσταση 
των ∆απέδων και 
της Υγροµόνωσης 
του Εσωτερικού 
των Οικίσκων, για 
την Κάλυψη των 
Αναγκών του ΚΥΤ 

ΧΙΟΥ» 

1  

 

 

Για την Εταιρεία, 
(τίθεται σφραγίδα της Εταιρείας και υπογραφή) 

 
 Ανχης (ΜΧ) Θάνος Ιωάννης 

Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 

  

  

Ανθλγος (ΜΧ) Παπαντωνίου Χρήστος  

Αξκος 4ου Γρ.  
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Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
./. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Σελίδα Σκόπιµα Κενή)
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Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
./. 

 96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
 08 Οκτ 18 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ  

Φ.814/77/3995/Σ.717  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Α/Α Υλικό/Υπηρεσία Ποσότητα 

1 
«Αντικατάσταση των ∆απέδων και της 

Υγροµόνωσης του Εσωτερικού των Οικίσκων, για 
την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΥΤ ΧΙΟΥ» 

1 

  
 Ανχης (ΜΧ) Θάνος Ιωάννης 

Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 

  

  

Ανθλγος (ΜΧ) Παπαντωνίου Χρήστος  

Αξκος 4ου Γρ.  
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Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Σελίδα Σκόπιµα Κενή)
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Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
./. 

 96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
 08 Οκτ 18 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ  

Φ.814/77/3995/Σ.717  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 1. Για την πραγµατοποίηση του έργου «Αντικατάσταση των ∆απέδων και 
της Υγροµόνωσης του Εσωτερικού των Οικίσκων, για την Κάλυψη των Αναγκών 
του ΚΥΤ ΧΙΟΥ» απαιτείται η αποξήλωση των υφιστάµενων επιστρώσεων PVC στα 
δάπεδα εβδοµήντα (70) οικίσκων διαµονής τύπου container, η τοποθέτηση 
µεταλλικού φύλλου γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 3 χιλ και ακολούθως η 
τοποθέτηση νέου πλαστικού δαπέδου PVC. Επιπροσθέτως απαιτείται η 
υγροµόνωση είκοσι (20) οικίσκων διαµονής τύπου container στα οποία υφίστανται 
δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης. Ειδικότερα απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες: 
   
  α. Αποξήλωση υφιστάµενων επιστρώσεων PVC: 
 
   Θα πραγµατοποιηθεί επιµεληµένη αποξήλωση των υφιστάµενων 
επιστρώσεων PVC στα δάπεδα εβδοµήντα οικίσκων διαµονής τύπου container.  
 
  β. Τοποθέτηση µεταλλικού φύλλου γαλβανισµένης λαµαρίνας: 
 
     Μετά την επιµεληµένη αποξήλωση των υφιστάµενων επιστρώσεων 
PVC θα πραγµατοποιηθεί η τοποθέτηση µεταλλικού φύλλου γαλβανισµένης 
λαµαρίνας. Η υπόψη λαµαρίνα θα είναι πάχους 3χιλ. 
 
  γ. Τοποθέτηση νέου πλαστικού δαπέδου PVC: 
    
   Για την τοποθέτηση του νέου πλαστικού δαπέδου η µεταλλική 
επιφάνεια στην οποία θα επικολληθούν τα νέα φύλλα pvc θα πρέπει να είναι 
επίπεδη, καθαρή και στεγνή για την τοποθέτηση κατάλληλης κόλλας, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των νέων φύλλων pvc και της λαµαρίνας µε 
τη µέθοδο που συνιστά ο κατασκευαστής τους. Τα πλαστικά δάπεδα pvc θα 
πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
   (1) Να είναι γνωστής και επώνυµης εταιρείας, Α' διαλογής. 
 
   (2)  Να έχουν ελάχιστο πάχος 1,8-2,0 mm. 
 
   (3) Να είναι δάπεδα υψηλών αντοχών στην τριβή και τα χηµικά 
και ανθεκτικά στη χρήση τροχήλατου εξοπλισµού. 
 
   (4) Να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από µαλακό pvc σε 
αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας. 
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Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
./. 

 
   (5) Η επιφάνεια χρήσης τους να είναι οπωσδήποτε αντιολισθηρή 
και 
 
   (6) Να έχουν υψηλό δείκτη πυραντίστασης. 
 
   Η κόλλα που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι ταχείας 
δράσεως µε βάση ακρυλικά πολυµερή διαλυµένα στο νερό, µη αναφλέξιµη και 
αδιάβροχη και να µην περιέχει τοξικές ουσίες. Οπωσδήποτε θα πρέπει να πληροί 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των δαπέδων pvc. Όπου υπάρχουν 
ανισοϋψίες θα τοποθετηθούν αρµοκάλυπτρα. Επίσης θα πρέπει να λαµβάνεται 
ιδιαίτερη µέριµνα κατά την τοποθέτηση των φύλλων pvc ώστε να εξασφαλίζεται η 
πλήρης υδατοστεγανότητα του δαπέδου στις ενώσεις - αρµούς (επαρκής 
υπερκάλυψη των φύλλων). Τα υφιστάµενα σοβατεπιά (όπου υπάρχουν) να 
αποξηλωθούν και να κατασκευαστούν νέα από το ίδιο υλικό µε το δάπεδο (pvc), 
ύψους 10cm, µε όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά στα τελειώµατα (κορδόνι, καπάκια, 
κλπ). Εναλλακτικά λόγω της ευκαµψίας του PVC προτείνετε να δηµιουργηθεί 
σοβατέπι µε αναδίπλωση των φύλλων του δαπέδου. Ο τρόπος κατασκευής τους 
θα αποκλείει την αφαίρεση ή αποξήλωση εξαρτηµάτων τους.  
 
  δ. Υγροµόνωση είκοσι (20) οικίσκων διαµονής τύπου container: 
 
   Σε είκοσι (20) από τους υπόψη εβδοµήντα (70) οικίσκους 
διαµονής, πέραν των προαναφερόµενων εργασιών, απαιτείται και η υγροµόνωση 
τους καθώς υφίστανται σε αυτούς δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης. Η υπόψη 
υγροµόνωση θα πρέπει να υλοποιηθεί στην επαφή µεταξύ των σοβατεπί και των 
πάνελ της τοιχοποιίας στα εσωτερικά wc των είκοσι (20) οικίσκων. Οι εργασίες που 
απαιτούνται είναι οι παρακάτω: 
 
   (1) Τοποθέτηση µεµβράνης συνθετικού ελαστικού (EPDM) 
περιµετρικά του w.c µε ιδιαίτερη προσοχή στην επιφάνεια που βρίσκονται οι χώροι 
διαµονής (υπνοδωµάτια). 
 
   (2) Προστασία της στεγανωτικής µεµβράνη µε την τοποθέτηση 
στραντζαριστής γαλβανισµένης λαµαρίνας. 
 
 2. Τοπογραφικό διάγραµµα στο οποίο απεικονίζονται οι υπόψη εβδοµήντα 
οικίσκοι διαµονής τύπου container όπως στην Προσθήκη «1» του παρόντος 
Παραρτήµατος.      
    
 3.  Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του έργου θα 
είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές της Εθνικής και 
Κοινοτικής νοµοθεσίας. Θα πρέπει να είναι εγγυηµένα από τον κατασκευαστή τους 
για χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο από το προβλεπόµενο στην κείµενη εθνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία 
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Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
./. 

 4. Στις παραπάνω εργασίες περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών, 
φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές επί τόπου του έργου, λοιπά εξαρτήµατα και 
εργασία στερέωσης και τοποθέτησης έτοιµων προς χρήση (πλήρως 
κατασκευασµένων δαπέδων). Επίσης περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των 
αναγκαίων υλικών και µικρούλικών τοποθέτησης έστω και αν δεν περιγράφονται 
καθώς και η εκτέλεση όλων των εργασιών προσαρµογής προκειµένου το τελικό 
αποτέλεσµα να είναι το επιθυµητό επιτυγχάνοντας άριστη απόδοση και 
αξιοπιστία. 
 
 5. Η πρόοδος και καλή εκτέλεση των εργασιών θα ελέγχεται από τον Αξκό 
επιβλέποντα του έργου που θα ορισθεί από το 96 ΤΜΧΕΘ και η προσωρινή και 
οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει από τριµελή επιτροπή που θα καθοριστεί 
από την 96 Α∆ΤΕ. 
 
 6. Υλικά τα οποία έχουν οποιαδήποτε ατέλεια ή δυσλειτουργία θα 
απορρίπτονται και ο ανάδοχος θα αναλαµβάνει την αντικατάσταση τους χωρίς 
οικονοµική επιβάρυνση για την υπηρεσία. 

 
 Ανχης (ΜΧ) Θάνος Ιωάννης 

Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 

  

  

Ανθλγος (ΜΧ) Παπαντωνίου Χρήστος  

Αξκος 4ου Γρ.  

 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1»  Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα. 
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./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Σελίδα Σκόπιµα Κενή) 
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 96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
 08 Οκτ 18 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ  

Φ.814/77/3995/Σ.717  

 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

 

 Ανχης (ΜΧ) Θάνος Ιωάννης 

Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 

  

  

Ανθλγος (ΜΧ) Παπαντωνίου Χρήστος  

Αξκος 4ου Γρ.  
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./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Σελίδα Σκόπιµα Κενή) 
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 96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
 08 Οκτ 18 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΗ  

Φ.814/77/3995/Σ.717  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 
Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 

Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι έλαβαν 
γνώση των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής 
περιγραφής και τους οποίους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

2. 

Τυποποιηµένο  Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης  (ΤΕΥ∆) 
του άρθρου 79 παρ 4. Του Ν.4412/2016. 
(Οδηγίες Συµπλήρωσης, όπως κατευθυντήρια Οδηγία 15/ 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) 
 

3. 

Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι: 
 
(1) ∆ε θα χρησιµοποιήσουν σαν άµεσο ή έµµεσο 
αντιπρόσωπο τους, µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των 
τριών κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει 
παρέλθει πενταετία από τον χρόνο αποστρατείας τους, 
υπαγορευµένου αυτού, από την παράγραφο 12 του άρθρου 
66 του Ν∆ 1400/73. 

 
(2) ∆εν  έχει  αποκλεισθεί  η  συµµετοχή  τους  σε 
διαγωνισµό και δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς 
δηλώσεις κατά  την  παροχή  πληροφοριών  που  ζητούνται  
από  την Υπηρεσία. 

4. 
Παραστατικό εκπροσώπησης της εταιρείας, εφόσον 
παρίσταται στο διαγωνισµό αντιπρόσωπος. 

Γενικοί   όροι 
διαγωνισµού, 

Άρθρο 4 
 

 Ανχης (ΜΧ) Θάνος Ιωάννης 

Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 

  

  

Ανθλγος (ΜΧ) Παπαντωνίου Χρήστος  

Αξκος 4ου Γρ.  
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(Σελίδα Σκόπιµα Κενή)
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 96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
 08 Οκτ 18 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ  

Φ.814/77/3995/Σ.717  

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
 96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ   

 
ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΟΥ 

(ΣΧΕ∆ΙΟ) 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ : ………………………………………………………………………… 
(………………..€) 
 
ΕΡΓΟ : «Αντικατάσταση των ∆απέδων και της Υγροµόνωσης του Εσωτερικού των 
Οικίσκων, για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΥΤ ΧΙΟΥ» 
 
 Στα Αρµόλια Χίου σήµερα την ………….. του έτους ……ηµέρα ………… και 
ώρα ……….. στο γραφείο του ∆ιοικητή του 96 ΤΜΧΕΘ που εδρεύει στο 
στρατόπεδο «Ανθστη (ΠΖ) Γιακουµή» οι συµβαλλόµενοι :   
 
  α. Ανχης (ΜΧ) Μπαρµπαγιάννης Λύσσανδρος, ∆κτης του 96 
ΤΜΧΕΘ, ενεργώντας σαν εκπρόσωπος του ελληνικού δηµοσίου σύµφωνα µε το 
άρθρο 5 του Ν.1418/84, 26 Π.∆. 609/85, 2 Π.∆. 378/87 και 30 του Ν.3669/2008 
αποκαλούµενος στο εξής ΄΄Εργοδότης΄΄. 
 
  β.   O ………………………., …………….., ΑΦΜ …………. ∆ιεύθυνση 
…………………….., , τηλ: ……………………, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής 
΄΄Ανάδοχος΄΄, 
 
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 
 
 1. Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας 
υπόψη του την υπ’αριθµ. Φ.814.1/200/816025/Σ.3443/23 Σεπ 18/ΓΕΣ/Γ2/1α 
διαταγή, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους πενήντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (55.000,00€) για την εκτέλεση του έργου  «Αντικατάσταση των 
∆απέδων και της Υγροµόνωσης του Εσωτερικού των Οικίσκων, για την Κάλυψη 
των Αναγκών του ΚΥΤ ΧΙΟΥ» καθώς και  την υπ’αριθµ. 
Φ.814/………………………………96 ΤΜΧΕΘ/4ο Γρ. διαταγή µε την οποία 
κατακυρώθηκε στο µειοδότη ο διαγωνισµός που   διενεργήθηκε στις ……………. 
 

Αναθέτει 
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Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 
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./. 

 
στο δεύτερο συµβαλλόµενο την εκτέλεση του υπόψη έργου. 

 
 2. Ο δεύτερος των συµβαλλόµενων αναλαµβάνει την εκτέλεση του 
έργου σύµφωνα µε τη συναφή νοµοθεσία. 
 
 3. Οι συµβαλλόµενοι συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν επίσης τα 
παρακάτω:   
 

Άρθρο 1ο 
Υποχρεώσεις 

 
  1. Ο Εργοδότης αναθέτει το έργο «Αντικατάσταση των ∆απέδων και 
της Υγροµόνωσης του Εσωτερικού των Οικίσκων, για την Κάλυψη των Αναγκών 
του ΚΥΤ ΧΙΟΥ» εντός του ποσού των ………………………………………….. 
(…………….€). 
 
  2. Ο Ανάδοχος οφείλει να: 
 
         α. Εκτελέσει τις εργασίες σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης 
και των διατάξεων του Ν.1418/84, των Π.∆. 609/85,Ν.3669/2008 και 118/2007 και 
τις εντολές του επιβλέποντα Αξκού.   
 
         β. Λάβει υπόψη του κατά την διάρκεια των εργασιών και να 
τηρήσει  όλους τους νόµους, Π.∆., ΥΑ, ΚΥΑ , εγκυκλίους, περιβαλλοντολογικούς 
κανονισµούς καθώς επίσης και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσης. 
 
   γ.   Ορίσει εξειδικευµένο µηχανικό, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος 
για τη τήρηση των αναφεροµένων στην προηγούµενη υποπαράγραφο. 
 
  3. Ο Ανάδοχος είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση των 
εργασιών, και οφείλει να εκτελέσει αυτές σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
επιβλέποντα Αξκού. 
  
  4. Ο Εργοδότης και Αξκός επιβλέπων του έργου δεν φέρουν καµία 
ευθύνη:  
 
   α.  Για τον οποιοδήποτε τραυµατισµό, πιθανή νοµική απαίτηση 
ή καταγγελία από µέρους των εργαζοµένων του αναδόχου, κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών του έργου. 
 
   β.  Για την ασφαλιστική κάλυψη των εργασιών, εργαζοµένων, 
τρίτων και περιβάλλοντος. 
 
       5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να: 
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./. 

   α.  Παρίσταται ο ίδιος, η δια νοµίµου αντιπροσώπου του στον 
τόπο εργασίας. 
    
   β.   Να παραδώσει το έργο µέχρι την 14 Νοε 2018. 
 
   γ. Ενηµερώνει τον Εργοδότη για την πρόοδο των εργασιών. 
         

Άρθρο 2ο 
Χρόνος Έναρξης - Πέρατος Συµβατικών Υποχρεώσεων 

 
    1. Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ από ……………. 
 
 2. Ισχύς σύµβασης για ένα έτος (χρόνος εγγύησης) από την υπογραφή 
της σύµβασης. Η ολοκλήρωση του έργου δε δύναται να καθυστερήσει πέραν της 
ηµεροµηνίας παράδοσης που ορίζεται η 14 Νοε 2018. 
 

Άρθρο 3ο 
Ποινικές ρήτρες-Κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου-Κυρώσεις 

  
 1.  Για κάθε παράβαση όρων ή όρου της συµβάσεως, ο Ανάδοχος κατ’ 
αρχήν θα υπόκειται σε έγγραφη παρατήρηση και στην συνέχεια σε επιβολή 
εκπτώσεως επί του συνολικού ποσού στηριζόµενη σε απόφαση του αρµοδίου 
οργάνου του ΣΞ µετά από πρόταση της υπηρεσίας που παραλαµβάνει την 
εργολαβία. Σε περιπτώσεις συνεχίσεως των παραβάσεων εκ µέρους του 
Αναδόχου, η Υπηρεσία κρίνει και αποφασίζει για την κήρυξη του ως εκπτώτου, 
σύµφωνα µε τα παραπάνω και συνεχίζει την εκτέλεση του έργου µε ανάθεση σε 
άλλον Ανάδοχο και µε καταλογισµό σε βάρος του  αρχικού Αναδόχου της τυχόν 
επιπλέον διαφοράς τιµής, η οποία εισπράττεται είτε από όσα τυχόν του οφείλει το 
∆ηµόσιο, είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις για την είσπραξη περί ∆ηµοσίων Εσόδων. 
Σε περίπτωση µη συµµορφώσεως του Αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του 
σχετικά µε τους χρόνους εκτελέσεως και παραδόσεως της εργολαβίας ή των επί 
µέρους εργασιών, σύµφωνα προς τις Τεχνικές Περιγραφές, εφαρµόζονται κατ’ 
αναλογία τα εις τα άρθρα 32 και 34 του Π∆ 118/07. 
 
 2.  Ρητώς συµφωνείται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή και στις 
κατωτέρω περιπτώσεις, πέρα της µη εγκαίρου παραδόσεως του έργου και µη 
οφειλόµενες σε ανωτέρα βία : 
 
  α. Εάν εκτιµηθεί από την υπηρεσία ότι η πρόοδος εκτελέσεως της 
εργολαβίας τυγχάνει τόσο βραδεία, ώστε ο Ανάδοχος δεν θα είναι σε θέση να την 
ολοκληρώσει, εντός των προβλεπόµενων από την σύµβαση χρονικών πλαισίων. 
 
  β. Εάν ο Ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσει τις 
πληρωµές του. 
 
  γ. Εάν µεταβληθεί το καταστατικό, ή η εταιρική µορφή της 
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επιχειρήσεως του Αναδόχου. 
 
  δ. Εφ’ όσον η εργολαβία δεν ικανοποιεί τις από την σύµβαση και τις 
Τεχνικές Περιγραφές, καθοριζόµενες απαιτήσεις κι είναι εκτός των από την 
σύµβαση προβλεπόµενων ορίων. 
 
  ε. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της εργολαβίας ή των 
επιµέρους εργασιών ή δηλώσει αδυναµία εκτελέσεως των, για λόγους που  δεν 
οφείλονται σε ανωτέρα βία. 
 
 3.  Η προσφερόµενη τιµή αφορά το σύνολο του συµβατικού έργου ή το 
µέρος αυτού, όπως αυτό παραλαµβάνεται κάθε φορά το οποίο επηρεάζεται από 
τις ανωτέρω περιπτώσεις. 
 
 4.  Ο Εργοδότης έχει επίσης το δικαίωµα να λύσει τη σύµβαση, σε 
περίπτωση που η εκτέλεση της εργολαβίας σε σύνολο ή µερικά καθυστερήσει 
ένεκα ενός ή περισσοτέρων λόγων ανωτέρας βίας για συνολικό διάστηµα 
υπερβαίνον τις είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από της συµφωνηµένης 
ηµεροµηνίας εκτελέσεως του αντικειµένου της εργολαβίας της συµβάσεως. Ο 
Εργοδότης δικαιούται επίσης να ενεργήσει ως ανωτέρω µε τις ίδιες για τον 
Ανάδοχο συνέπειες, εάν κατά τον χρόνο επελεύσεως του γεγονότος ανωτέρας 
βίας, είναι αντικειµενικώς βέβαιο, ότι ο Ανάδοχος δεν θα µπορέσει να φέρει σε 
πέρας τις συµβατικές του υποχρεώσεις εντός διµήνου από του συµβατικού χρόνου 
παραδόσεως. 
 
 5.  Σε περίπτωση κηρύξεως του Ανάδοχος σε κατάσταση πτωχεύσεως και 
παύσεως των πληρωµών ή δηµιουργίας νέου νοµικού προσώπου, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργοδότη. Σε περίπτωση επιβολής 
προστίµου λόγω ποινικής ρήτρας, το ποσοστό υπολογίζεται επί της συνολικής 
τελικής τιµής κάθε εντολής αναθέσεως εργασιών. 
 
    6.  ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον Ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί 
ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναµία εκτελέσεως του 
έργου µέσα στον συµβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανώτερης βίας βαρύνει τον 
Ανάδοχο. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  
 
  α.  Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των 
εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου του Αναδόχου. 
 
  β.  Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργαστήριο του 
Αναδόχου. 
 
  γ.   Πληµµύρα.  
 
  δ.   Σεισµός  
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  ε.   Πόλεµος  
 
  στ. ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των 
µηχανηµάτων, που έχει πιστοποιηθεί αρµόδια και εφόσον αυτή επιδρά στην 
εκτέλεση της σύµβασης από τον ίδιο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή τον προµηθευτή 
δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων υλών  
 
  ζ.  Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου)  
 
  η.  Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO) 
 
   Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην 
υπηρεσία µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 3 ηµερών από την εκδήλωσή τους, ενώ 
στην περίπτωση που διαρκούν, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει µέσα στην ίδια 
προθεσµία, την έναρξη και την λήξη τους και να βεβαιωθούν από αρµόδια Κρατική 
Αρχή. Η διακοπή της θαλάσσιας συγκοινωνίας, λόγω δυσµενών καιρικών 
συνθηκών, δεν περιέχεται στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
 

Άρθρο 4ο 
Τεχνική Περιγραφή 

 
 1. Για την πραγµατοποίηση του έργου «Αντικατάσταση των ∆απέδων και 
της Υγροµόνωσης του Εσωτερικού των Οικίσκων, για την Κάλυψη των Αναγκών 
του ΚΥΤ ΧΙΟΥ» απαιτείται η αποξήλωση των υφιστάµενων επιστρώσεων PVC στα 
δάπεδα εβδοµήντα (70) οικίσκων διαµονής τύπου container, η τοποθέτηση 
µεταλλικού φύλλου γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 3 χιλ και ακολούθως η 
τοποθέτηση νέου πλαστικού δαπέδου PVC. Επιπροσθέτως απαιτείται η 
υγροµόνωση είκοσι (20) οικίσκων διαµονής τύπου container στα οποία υφίστανται 
δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης. Ειδικότερα απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες: 
   
  α. Αποξήλωση υφιστάµενων επιστρώσεων PVC: 
 
   Θα πραγµατοποιηθεί επιµεληµένη αποξήλωση των υφιστάµενων 
επιστρώσεων PVC στα δάπεδα εβδοµήντα οικίσκων διαµονής τύπου container.  
 
  β. Τοποθέτηση µεταλλικού φύλλου γαλβανισµένης λαµαρίνας: 
 
     Μετά την επιµεληµένη αποξήλωση των υφιστάµενων επιστρώσεων 
PVC θα πραγµατοποιηθεί η τοποθέτηση µεταλλικού φύλλου γαλβανισµένης 
λαµαρίνας. Η υπόψη λαµαρίνα θα είναι πάχους 3χιλ. 
 
  γ. Τοποθέτηση νέου πλαστικού δαπέδου PVC: 
    
   Για την τοποθέτηση του νέου πλαστικού δαπέδου η µεταλλική 
επιφάνεια στην οποία θα επικολληθούν τα νέα φύλλα pvc θα πρέπει να είναι 
επίπεδη, καθαρή και στεγνή για την τοποθέτηση κατάλληλης κόλλας, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των νέων φύλλων pvc και της λαµαρίνας µε 
τη µέθοδο που συνιστά ο κατασκευαστής τους. Τα πλαστικά δάπεδα pvc θα 
πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
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   (1) Να είναι γνωστής και επώνυµης εταιρείας, Α' διαλογής. 
 
   (2)  Να έχουν ελάχιστο πάχος 1,8-2,0 mm. 
 
   (3) Να είναι δάπεδα υψηλών αντοχών στην τριβή και τα χηµικά 
και ανθεκτικά στη χρήση τροχήλατου εξοπλισµού. 
 
   (4) Να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από µαλακό pvc σε 
αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας. 
 
   (5) Η επιφάνεια χρήσης τους να είναι οπωσδήποτε αντιολισθηρή 
και 
 
   (6) Να έχουν υψηλό δείκτη πυραντίστασης. 
 
   Η κόλλα που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι ταχείας 
δράσεως µε βάση ακρυλικά πολυµερή διαλυµένα στο νερό, µη αναφλέξιµη και 
αδιάβροχη και να µην περιέχει τοξικές ουσίες. Οπωσδήποτε θα πρέπει να πληροί 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των δαπέδων pvc. Όπου υπάρχουν 
ανισοϋψίες θα τοποθετηθούν αρµοκάλυπτρα. Επίσης θα πρέπει να λαµβάνεται 
ιδιαίτερη µέριµνα κατά την τοποθέτηση των φύλλων pvc ώστε να εξασφαλίζεται η 
πλήρης υδατοστεγανότητα του δαπέδου στις ενώσεις - αρµούς (επαρκής 
υπερκάλυψη των φύλλων). Τα υφιστάµενα σοβατεπιά (όπου υπάρχουν) να 
αποξηλωθούν και να κατασκευαστούν νέα από το ίδιο υλικό µε το δάπεδο (pvc), 
ύψους 10cm, µε όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά στα τελειώµατα (κορδόνι, καπάκια, 
κλπ). Εναλλακτικά λόγω της ευκαµψίας του PVC προτείνετε να δηµιουργηθεί 
σοβατέπι µε αναδίπλωση των φύλλων του δαπέδου. Ο τρόπος κατασκευής τους 
θα αποκλείει την αφαίρεση ή αποξήλωση εξαρτηµάτων τους.  
 
  δ. Υγροµόνωση είκοσι (20) οικίσκων διαµονής τύπου container: 
 
   Σε είκοσι (20) από τους υπόψη εβδοµήντα (70) οικίσκους 
διαµονής, πέραν των προαναφερόµενων εργασιών, απαιτείται και η υγροµόνωση 
τους καθώς υφίστανται σε αυτούς δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης. Η υπόψη 
υγροµόνωση θα πρέπει να υλοποιηθεί στην επαφή µεταξύ των σοβατεπί και των 
πάνελ της τοιχοποιίας στα εσωτερικά wc των είκοσι (20) οικίσκων. Οι εργασίες που 
απαιτούνται είναι οι παρακάτω: 
 
   (1) Τοποθέτηση µεµβράνης συνθετικού ελαστικού (EPDM) 
περιµετρικά του w.c µε ιδιαίτερη προσοχή στην επιφάνεια που βρίσκονται οι χώροι 
διαµονής (υπνοδωµάτια). 
 
   (2) Προστασία της στεγανωτικής µεµβράνης µε την τοποθέτηση 
στραντζαριστής γαλβανισµένης λαµαρίνας. 
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 2.  Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του έργου θα 
είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές της Εθνικής και 
Κοινοτικής νοµοθεσίας. Θα πρέπει να είναι εγγυηµένα από τον κατασκευαστή τους 
για χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο από το προβλεπόµενο στην κείµενη εθνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία 
 
 3. Στις παραπάνω εργασίες περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών, 
φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές επί τόπου του έργου, λοιπά εξαρτήµατα και 
εργασία στερέωσης και τοποθέτησης έτοιµων προς χρήση (πλήρως 
κατασκευασµένων δαπέδων). Επίσης περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των 
αναγκαίων υλικών και µικρούλικών τοποθέτησης έστω και αν δεν περιγράφονται 
καθώς και η εκτέλεση όλων των εργασιών προσαρµογής προκειµένου το τελικό 
αποτέλεσµα να είναι το επιθυµητό επιτυγχάνοντας άριστη απόδοση και 
αξιοπιστία. 
 
 4. Η πρόοδος και καλή εκτέλεση των εργασιών θα ελέγχεται από τον Αξκό 
επιβλέποντα του έργου που θα ορισθεί από το 96 ΤΜΧΕΘ και η προσωρινή και 
οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει από τριµελή επιτροπή που θα καθοριστεί 
από την 96 Α∆ΤΕ. 
 
 5. Υλικά τα οποία έχουν οποιαδήποτε ατέλεια ή δυσλειτουργία θα 
απορρίπτονται και ο ανάδοχος θα αναλαµβάνει την αντικατάσταση τους χωρίς 
οικονοµική επιβάρυνση για την υπηρεσία.  
 

Άρθρο 5ο 
Τελικές ∆ιατάξεις 

 
 1. Αποκλείεται ο Ανάδοχος να εκχωρήσει τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση ολικά ή µερικά, σε 
οποιονδήποτε τρίτο. 
 
 2. Κάθε διαφορά για την ερµηνεία και την εκτέλεση σύµβασης λύνεται, εφ' 
όσον από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή, από τα 
δικαστήρια της περιοχής που διεξάγεται ο διαγωνισµός, µε εφαρµογή του 
Ελληνικού ∆ικαίου. 
 
 3. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση ενυπογράφως των γενικών -
ειδικών όρων συµφωνιών, τους οποίους θα τηρεί και εφαρµόζει επακριβώς. 
 
 4. Η παρούσα σύµβαση κατισχύει από κάθε άλλο κείµενο στο οποίο 
στηρίζεται (∆ιακηρύξεις, όρους συµφωνιών, προσφορών κτλ.), εκτός από 
προφανή σφάλµατα ή παραδροµές. 
  
 5. Η πληρωµή των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί µε Τακτικό Χρηµατικό 
Ένταλµα (ΤΧΕ) από Ζ΄ ΕΛ∆ΑΠ, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασµό του
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Αναδόχου και υπόκεινται στους κανονισµούς και τους προβλεπόµενους 
τεχνοοικονοµικούς ελέγχους των Ενόπλων ∆υνάµεων, χωρίς να φέρει καµία 
ευθύνη ο Εργοδότης. 
 
 6. Το παραπάνω έργο υπόκειται σε κρατήσεις 4,22032% υπέρ ∆ηµοσίου 
και 3% Φόρος Εισοδήµατος, τις οποίες επιβαρύνεται ο ανάδοχος, εκτός από τον 
ΦΠΑ. Πλέον των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδώσει τα 
δικαιώµατα υπέρ ΤΠΕ∆Ε και Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, όπως ισχύουν (ισχύοντα ποσοστά 
1% και 0,6% αντίστοιχα επί της καθαρής αξίας), καθώς και το χαρτόσηµο και το 
ΟΓΑ/ΧΑΡΤ που αναλογεί επί της κράτησης υπερ ΤΠΕ∆Ε και να προσκοµίζει για 
την πληρωµή τους, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών και τα πρωτότυπα 
δικαιολογητικά κατάθεσης των εν λόγω δικαιωµάτων. 
 
 7. Με την έκδοση του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών ο Ανάδοχος οφείλει 
να προσκοµίσει φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, απόσπασµα ποινικού 
µητρώου και Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού 
της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. 
  
 8. Για όλα αυτά συντάχθηκε η παρούσα Σύµβαση στα Γραφεία του 96 
ΤΜΧΕΘ και αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους εις 
τριπλούν, από τα οποία τα 2 κατατέθηκαν στο αρχείο του 96 ΤΜΧΕΘ, για να 
ενσωµατωθούν στο φάκελο των δικαιολογητικών του Έργου και το τρίτο το έλαβε 
ο δεύτερος από τους συµβαλλόµενους.  
 

Οι Συµβαλλόµενοι 
 

  -Ο-                                                 -Ο- 
Εργοδότης                           Ανάδοχος 
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