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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός Διαγωνισμός
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Απομάκρυνση Υπάρχοντος Σκεπάστρου και Κατασκευή Κλωβού, Από
Κοιλοδοκό Γαλβανιζέ, στο Χώρο Αντλιών Υδρευσης και Πυρόσβεσης του
ΚΥΤ Χίου»

Αναθέτουσα Αρχή
Προϋπολογισμός Δαπάνης
Κριτήριο Ανάθεσης
Ημερομηνία & ώρα λήξης
υποβολής προσφορών
Ημερομηνία & ώρα
διενέργειας
Πηγή Χρηματοδότησης
Τόπος Διενέργειας

96 ΤΜΧΕΘ
4.000,00€
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται
μόνο βάσει της χαμηλότερης τιμής.
Τρίτη 23 Ιαν 2018 και ώρα 10:00
Τρίτη 23 Ιαν 2018 και ώρα 11:30
ΣΑΕ 737/2 (κωδ.:2017ΣΕ73720000)
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 πέντε ημέρες μετά από την αρχική
ημερομηνία διαγωνισμού. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης
προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της
προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.

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
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ΠΡΟΣ :

96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Τηλ. (εσωτ) 2154
Φ.814/1/99
Σ.19
Αρμόλια, 10 Ιαν 18

Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ

:

ΘΕΜΑ : Συμβάσεις – Διαγωνισμοί
ΣΧΕΤ. : α.
Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και
Λογιστικού των ΕΔ».
β.
Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων 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 ΔΙΑΥΓΕΙΑ” 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
Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Α΄

147)

«Δημόσιες

Συμβάσεις

Έργων,

στ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2300)
«Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα
της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων 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.814.1/423/544972/Σ.4746/08 Δεκ 17/ΓΕΣ/Γ2/1α
απόφαση ανάληψη υποχρέωσης με ΑΔΑ: 7Η5Λ6-Τ2Γ.
διακηρύσσουμε
Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισµό υπ’ αριθµ 1/2018 µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται
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
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μόνο βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση
του έργου «Απομάκρυνση Υπάρχοντος Σκεπάστρου και Κατασκευή Κλωβού,
από Κοιλοδοκό Γαλβανιζέ, στο Χώρο Αντλιών Υδρευσης και Πυρόσβεσης
του ΚΥΤ Χίου» (CPV:45223100-7, 45223110-0, 45261213-0, 45421110-8,
45421140-7), που αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα «Β» της
παρούσας, εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων υπέρ τρίτων.
2.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού - κατάθεσης προσφορών η 23η
Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Προσφορές που θα κατατεθούν
μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές και θα
επιστρέφονται στους δικαιούχους.
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 «Δ» της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
5. Τα ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ και ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ 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 Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής
Ενότητας Χίου, Ο Δήμος 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.
Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΜΧ) Λύσσανδρος Μπαρμπαγιάννης
Διοικητής

Μ. Αλχίας (ΜΧ) Σαγιάς Δημήτριος
Β. Αξκός 4ου Γραφείου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«A»
«Β»
«Γ»
«Δ»
«Ε»

Γενικοί Όροι Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 1/2018
Πίνακας του Υπό Εκτέλεση Έργου
Τεχνικές Προδιαγραφές
Πίνακας Δικαιολογητικών
Σχέδιο Σύμβασης
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
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Μέλη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ-Γ2
ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ
96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ-ΔΟΙ
96 ΤΜΧΕΘ
Περιφερειακή Ενότητα Χίου - Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα Εμπορίου
Ναυάρχου Κουντουριώτου 16, ΤΚ 82100
Τηλ. 2271352310, φαξ 2271352322
e-mail: demp@2529.syzefxis.gov.gr
Δήμος 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

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

./.
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96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
10 Ιαν 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.814/1/99/Σ.19
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/2018
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Προμήθειας
1.
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά συνοπτικό μειοδοτικό
διαγωνισµό για την εκτέλεση του έργου «Απομάκρυνση Υπάρχοντος
Σκεπάστρου και Κατασκευή Κλωβού, από Κοιλοδοκό Γαλβανιζέ, στο Χώρο
Αντλιών Υδρευσης και Πυρόσβεσης του ΚΥΤ Χίου» (CPV:45223100-7,
45223110-0, 45261213-0, 45421110-8, 45421140-7), που
αναλυτικά
περιγράφεται στο Παράρτημα «Γ» της παρούσας, εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων
χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) , 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 09η Μαρτίου 2018.
Η ημ/νια παράδοσης του έργου δε δύναται να παραταθεί. Ως τόπος εκτέλεσης του
έργου καθορίζεται το ΚΥΤ Χίου.
Άρθρο 2ο
Διενέργεια Διαγωνισµού
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
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
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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.
β.
Υπηρεσία).

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής (Μονάδα/Στρατιωτική

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 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τοποθετούνται όλα τα οριζόμενα στη σύμβαση,
κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά και στοιχεία, όπως
αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα «Δ».
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».
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

./.
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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 0,12432% υπέρ
Δημοσίου και 3% Φόρος Εισοδήματος, τις οποίες επιβαρύνεται ο ανάδοχος,
εκτός από τον ΦΠΑ. Πλέον των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να
αποδώσει τα δικαιώματα υπέρ ΕΜΠ, ΤΠΕΔΕ και Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύουν
(ισχύοντα ποσοστά 0,5%, 1% και 0,6% αντίστοιχα επί της καθαρής αξίας),
καθώς και το χαρτόσημο και το ΟΓΑ/ΧΑΡΤ που αναλογεί επί αυτών 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
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».
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

./.

ΑΔΑ: 67ΔΝ6-ΔΦΛ

18PROC002534264 2018-01-10
Α-4

Άρθρο 8ο
Πρόσκληση για Υποβολή Δικαιολογητικών
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 ΕΔΔ, 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/ΔΕΥ
του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42).
(2) Δωροδοκία, 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/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ 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
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης
Οκτωβρίου 2005, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν.3691/2008.
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(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.

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

γ.
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.
δ.
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).
ε.
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.
στ. 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
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
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απαιτεί παραπάνω από μία άδειες, προσκομίζονται όλες.
ζ.

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.
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 ΕΔΔ και τη διαβίβαση του φακέλου στο 96
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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
1.
Η πληρωμή του αναδόχου σε ποσοστό 100% της όλης πραγματικής
αξίας της εκτέλεσης του έργου θα γίνει από το Ζ΄ ΕΛΔΑΠ 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 Δ.Ο.Υ.

γ.

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

δ.

Γνωστοποίηση με υπεύθυνη δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού
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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
ΕΜΠ, ΤΠΕΔΕ και Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύουν (ισχύοντα ποσοστά 0,5%, 1%
και 0,6% αντίστοιχα επί της καθαρής αξίας), καθώς και το χαρτόσημο και το
ΟΓΑ/ΧΑΡΤ που αναλογεί επί αυτών.
στ.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου

ζ.

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 ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης,
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
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
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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.
γ.

Τον εκδότη.
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:

(1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 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
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης

εκτέλεσης

και

7.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά
τους.
Άρθρο 13ο
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
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Λοιποί Όροι
1.
Προσφορές
απορρίπτονται.
2.

που

δεν

είναι

σύμφωνες

µε

τα

παραπάνω,

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΜΧ) Λύσσανδρος Μπαρμπαγιάννης
Διοικητής

Μ. Αλχίας (ΜΧ) Σαγιάς Δημήτριος
Β. Αξκός 4ου Γραφείου
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Τεχνική Προσφορά Εταιρείας (Υπόδειγµα)
«2» Οικονοµική Προσφορά Εταιρείας (Υπόδειγµα)

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

./.
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96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
10 Ιαν 18
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.814/1/99/Σ.19
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
Ονομασία έργου - CPV: «Απομάκρυνση Υπάρχοντος Σκεπάστρου και
Κατασκευή Κλωβού, από Κοιλοδοκό Γαλβανιζέ, στο Χώρο Αντλιών
Υδρευσης και Πυρόσβεσης του ΚΥΤ Χίου» - (CPV:45223100-7, 45223110-0,
45261213-0, 45421110-8, 45421140-7)
Επωνυμία: (τίθεται η επωνυμία ή σφραγίδα της Εταιρείας)

Α/Α

Α/Α
Διακύρηξης

Περιγραφή
Είδους

Μονάδα
Μέτρησης

Παρατηρήσεις

«Απομάκρυνση Υπάρχοντος

1

Σκεπάστρου και Κατασκευή
Κλωβού, από Κοιλοδοκό
Γαλβανιζέ, στο Χώρο
Αντλιών Υδρευσης και
Πυρόσβεσης του ΚΥΤ Χίου»

1/2018

Κατ’ αποκοπή

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται
από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1.
Κατά την εκτέλεση του έργου «Απομάκρυνση Υπάρχοντος
Σκεπάστρου και Κατασκευή Κλωβού, από Κοιλοδοκό Γαλβανιζέ, στο Χώρο
Αντλιών Υδρευσης και Πυρόσβεσης του ΚΥΤ Χίου» θα τηρήσω:
α.

Τα καθοριζόμενα στον Ν.4412/2016 Άρθρα:
(1)

138 «Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου»

(2)

139 «Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου»

(3)

140 «Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας»

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

./.
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β.
Τις Τεχνικές Προδιαγραφές εκτέλεσης του υπόψη έργου,
όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα «Γ» της διακήρυξης 1/2018 του 96
ΤΜΧΕΘ.
Για την Εταιρεία ,
(τίθεται σφραγίδα της Εταιρείας και υπογραφή)
Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΜΧ) Λύσσανδρος Μπαρμπαγιάννης
Διοικητής

Μ. Αλχίας (ΜΧ) Σαγιάς Δημήτριος
Β. Αξκός 4ου Γραφείου

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

./.
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96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
10 Ιαν 18
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.814/1/99/Σ.19
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
Ονομασία έργου - CPV: «Απομάκρυνση Υπάρχοντος Σκεπάστρου και
Κατασκευή Κλωβού, από Κοιλοδοκό Γαλβανιζέ, στο Χώρο Αντλιών
Υδρευσης και Πυρόσβεσης του ΚΥΤ Χίου» - (CPV:45223100-7, 45223110-0,
45261213-0, 45421110-8, 45421140-7)
Εταιρεία: (τίθεται η επωνυμία ή σφραγίδα της Εταιρείας)

1

Α/Α
Α/Α
Διακύρηξης

Περιγραφή
Είδους

Ποσό
τητα

1/2018

«Απομάκρυνση
Υπάρχοντος
Σκεπάστρου και
Κατασκευή
Κλωβού, από
Κοιλοδοκό
Γαλβανιζέ, στο
Χώρο Αντλιών
Υδρευσης και
Πυρόσβεσης του
ΚΥΤ Χίου»

1

Προσφερόμενη Τιμή σε €
χωρίς Φ.Π.Α.
Ολογράφως
Αριθμητικώς

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

Ανχης (ΜΧ) Λύσσανδρος Μπαρμπαγιάννης
Διοικητής

Μ. Αλχίας (ΜΧ) Σαγιάς Δημήτριος
Β. Αξκός 4ου Γραφείου

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
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96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
10 Ιαν 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ
Φ.814/1/99/Σ.19
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Α/Α
1

Υλικό/Υπηρεσία
«Απομάκρυνση Υπάρχοντος Σκεπάστρου και
Κατασκευή Κλωβού, από Κοιλοδοκό Γαλβανιζέ,
στο Χώρο Αντλιών Υδρευσης και Πυρόσβεσης
του ΚΥΤ Χίου»
Ακριβές Αντίγραφο

Ποσότητα
1

Ανχης (ΜΧ) Λύσσανδρος Μπαρμπαγιάννης
Διοικητής

Μ. Αλχίας (ΜΧ) Σαγιάς Δημήτριος
Β. Αξκός 4ου Γραφείου

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
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96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
10 Ιαν 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ
Φ.814/1/99/Σ.19
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.
Για την πραγματοποίηση του έργου «Απομάκρυνση Υπάρχοντος
Σκεπάστρου και Κατασκευή Κλωβού, από Κοιλοδοκό Γαλβανιζέ, στο Χώρο
Αντλιών Υδρευσης και Πυρόσβεσης του ΚΥΤ Χίου» απαιτείται η αποξίλωση και
απομάκρυνση της παλιάς κατασκευής, η επέκταση δαπέδου με προσθήκη
πεδιλοδοκού και η κατασκευή νέου μεταλλικού σκελετού. Επιπλέον, απαιτείται η
τοποθέτηση μίας νέας ανοιγόμενης μονής πόρτας και δύο μεταλλικών παραθύρων
καθώς και η κατασκευή νέου σκεπάστρου για την κάλυψη αναγκών της δομής
φιλοξενίας του Κ.Υ.Τ. Χίου. Ειδικότερα απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες:
α.

Αποξίλωση και απομάκρυνση της παλιάς κατασκευής

β.

Επέκταση δαπέδου με προσθήκη πεδιλοδοκού

Για την επέκταση του δαπέδου θα κατασκευασθεί πεδιλοδοκός
(σενάζ) διατομής 30 Χ 30, στην οποία θα τοποθετηθεί διαμήκης οπλισμός 4 Φ12
και εγκάρσιος οπλισμός Φ6/10.
γ.

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού

Για την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού θα χρησιμοποιηθούν
τοποθετημένοι κάθετα τετράγωνοι κοιλοδοκοί γαλβανιζέ διαστάσεων 100 X 100 X
3 (αριθμός κοιλοδοκών 9) και οριζόντια τετράγωνοι κοιλοδοκοί γαλβανιζέ
διαστάσεων 50 X 50 X 3 (3 σειρές). Στο μεταλλικό σκελετό θα τοποθετηθούν
περιμετρικά βέργες καρέ μασίφ διαστάσεων 16 Χ 16 κάθετα των οριζόντιων
κοιλοδοκών ανά 20εκ. Επιπλέον για την κάλυψη του σκελετού θα τοποθετηθεί
τραπεζοειδής λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1.5χιλ.
δ.

Κατασκευή νέας ανοιγόμενης μονής πόρτας:

Για την πρόσβαση στο χώρο αντλιών ύδρευσης και πυρόσβεσης
θα κατασκευασθεί μία μεταλλική ανοιγόμενη μονή πόρτα διαστάσεων 0,90μ X
2,00μ, η οποία θα φέρει 4 πλαίσια περσίδων εξαερισμού 50 Χ 20.
ε.

Κατασκευή δύο μεταλλικών παραθύρων:

Για τον εξαερισμό του χώρου αντλιών ύδρευσης και πυρόσβεσης
θα κατασκευασθούν δύο μεταλλικά παράθυρα διαστάσεων 1,00μ Χ 1,00μ, τα
οποία θα φέρουν σε όλη την επιφάνεια τους περσίδες εξαερισμού.
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
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στ.

Κατασκευή νέου σκεπάστρου:

Για την έδραση του νέου σκεπάστρου θα κατασκευασθεί ενισχυμένος
μεταλλικός σκελετός, για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τετράγωνοι κοιλοδοκοί
γαλβανιζέ διαστάσεων 100 Χ 100 Χ 3 τόσο περιμετρικά όσο και στο εσωτερικό
ενώνοντας τα υποστυλώματα κατά την κοντή κατεύθυνση και 4 διαδοκίδες
γαλβανιζέ 100 Χ 100 Χ 3 παράλληλες στη μεγάλη διεύθυνση. Επί του ενισχυμένου
σκελετού θα τοποθετηθεί κυματοειδής λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 4χιλ. Στο
εσωτερικό της μεταλλικής κατασκευής θα συγκολληθεί πλέγμα πονταριστό πάχους
2χιλ. και βρόχο 6εκ. Χ 10 εκ.
2.
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες όπως στα σχέδια της Προσθήκης «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.
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 ΑΔΤΕ.
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.
Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΜΧ) Λύσσανδρος Μπαρμπαγιάννης
Διοικητής

Μ. Αλχίας (ΜΧ) Σαγιάς Δημήτριος
Β. Αξκός 4ου Γραφείου
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Κατασκευαστικά Σχέδια

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

./.

ΑΔΑ: 67ΔΝ6-ΔΦΛ

18PROC002534264 2018-01-10
Γ-1-1

96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
10 Ιαν 18
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ
Φ.814/1/99/Σ.19
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΜΧ) Λύσσανδρος Μπαρμπαγιάννης
Διοικητής

Μ. Αλχίας (ΜΧ) Σαγιάς Δημήτριος
Β. Αξκός 4ου Γραφείου

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
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96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
10 Ιαν 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ
Φ.814/1/99/Σ.19
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι έλαβαν
γνώση των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής
1.
περιγραφής και τους οποίους αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
του άρθρου 79 παρ 4. Του Ν.4412/2016.
2. (Οδηγίες Συμπλήρωσης, όπως κατευθυντήρια Οδηγία 15/
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι:
(1) Δε θα χρησιµοποιήσουν σαν άµεσο ή έµµεσο
αντιπρόσωπο τους, µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των
τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, εφόσον δεν έχει
παρέλθει πενταετία από τον χρόνο αποστρατείας τους,
3. υπαγορευµένου αυτού, από την παράγραφο 12 του άρθρου
66 του ΝΔ 1400/73.

Γενικοί όροι
διαγωνισµού,
Άρθρο 4

(2) Δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε
διαγωνισµό και δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς
δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται
από την Υπηρεσία.
Παραστατικό εκπροσώπησης της εταιρείας, εφόσον
4.
παρίσταται στο διαγωνισµό αντιπρόσωπος.
Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΜΧ) Λύσσανδρος Μπαρμπαγιάννης
Διοικητής

Μ. Αλχίας (ΜΧ) Σαγιάς Δημήτριος
Β. Αξκός 4ου Γραφείου

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
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96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
10 Iαν 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ
Φ.814/1/99/Σ.19
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
(ΣΧΕΔΙΟ)
ΣΥΜΒΑΣΗ
:
…………………………………………………………………………
(………………..€)
ΕΡΓΟ : «Απομάκρυνση Υπάρχοντος Σκεπάστρου και Κατασκευή Κλωβού, από
Κοιλοδοκό Γαλβανιζέ, στο Χώρο Αντλιών Υδρευσης και Πυρόσβεσης του ΚΥΤ
Χίου»
Στα Αρμόλια Χίου σήμερα την ………….. του έτους ……ημέρα ………… και
ώρα ……….. στο γραφείο του Διοικητή του 96 ΤΜΧΕΘ που εδρεύει στο
στρατόπεδο «Ανθστη (ΠΖ) Γιακουμή» οι συμβαλλόμενοι :
α.
Ανχης (ΜΧ) Μπαρμπαγιάννης Λύσσανδρος, Δκτης του 96
ΤΜΧΕΘ, ενεργώντας σαν εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου σύμφωνα με το
άρθρο 5 του Ν.1418/84, 26 Π.Δ. 609/85, 2 Π.Δ. 378/87 και 30 του Ν.3669/2008
αποκαλούμενος στο εξής ΄΄Εργοδότης΄΄.
β.
O ………………………., …………….., ΑΦΜ …………. Διεύθυνση
…………………….., , 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.814.1/423/544972/Σ.4746/12 νΟΕ 17/ΓΕΣ/Γ2/1α.
διαταγή, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους τεσσάρων χιλιάδων
ευρώ (4.000,00€) για την εκτέλεση του έργου «Απομάκρυνση Υπάρχοντος
Σκεπάστρου και Κατασκευή Κλωβού, από Κοιλοδοκό Γαλβανιζέ, στο Χώρο
Αντλιών Υδρευσης και Πυρόσβεσης του ΚΥΤ Χίου» καθώς και την υπ’αριθμ.
Φ.814/………………………………96 ΤΜΧΕΘ/4ο Γρ. διαταγή με την οποία
κατακυρώθηκε στο μειοδότη ο διαγωνισμός που διενεργήθηκε στις …………….
Αναθέτει
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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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.
παρακάτω:

Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν επίσης τα
Άρθρο 1ο
Υποχρεώσεις

1.
Ο Εργοδότης αναθέτει το έργο «Απομάκρυνση Υπάρχοντος
Σκεπάστρου και Κατασκευή Κλωβού, από Κοιλοδοκό Γαλβανιζέ, στο Χώρο
Αντλιών Υδρευσης και Πυρόσβεσης του ΚΥΤ Χίου» εντός του ποσού των
………………………………………….. (…………….€).
Ο Ανάδοχος οφείλει να:

2.

α.
Εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης
και των διατάξεων του Ν.1418/84, των Π.Δ. 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.Δ., 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.
Ο Εργοδότης και Αξκός επιβλέπων του έργου δεν φέρουν καμία

4.
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.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να:

5.

α.

Παρίσταται ο ίδιος, η δια νομίμου αντιπροσώπου του στον

τόπο εργασίας.
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
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β.

Να παραδώσει το έργο μέχρι την 09η Μαρτίου 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 09 Μαρτίου 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
Δημόσιο, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη περί Δημοσίων 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
ΠΔ
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
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.
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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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 έκπτωση 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.
Δεν 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.
Αναδόχου.

Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργαστήριο του

γ.

Πλημμύρα.

δ.

Σεισμός

ε.

Πόλεμος

στ.
Διακοπή 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
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
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ζ.

Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου)

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 «Απομάκρυνση Υπάρχοντος
Σκεπάστρου και Κατασκευή Κλωβού, από Κοιλοδοκό Γαλβανιζέ, στο Χώρο
Αντλιών Υδρευσης και Πυρόσβεσης του ΚΥΤ Χίου» απαιτείται η αποξίλωση και
απομάκρυνση της παλιάς κατασκευής, η επέκταση δαπέδου με προσθήκη
πεδιλοδοκού και η κατασκευή νέου μεταλλικού σκελετού. Επιπλέον, απαιτείται η
τοποθέτηση μίας νέας ανοιγόμενης μονής πόρτας και δύο μεταλλικών παραθύρων
καθώς και η κατασκευή νέου σκεπάστρου για την κάλυψη αναγκών της δομής
φιλοξενίας του Κ.Υ.Τ. Χίου. Ειδικότερα απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες:
α.

Αποξίλωση και απομάκρυνση της παλιάς κατασκευής

β.

Επέκταση δαπέδου με προσθήκη πεδιλοδοκού

Για την επέκταση του δαπέδου θα κατασκευασθεί πεδιλοδοκός
(σενάζ) διατομής 30 Χ 30, στην οποία θα τοποθετηθεί διαμήκης οπλισμός 4 Φ12
και εγκάρσιος οπλισμός Φ6/10.
γ.

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού

Για την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού θα χρησιμοποιηθούν
τοποθετημένοι κάθετα τετράγωνοι κοιλοδοκοί γαλβανιζέ διαστάσεων 100 X 100 X
3 (αριθμός κοιλοδοκών 9) και οριζόντια τετράγωνοι κοιλοδοκοί γαλβανιζέ
διαστάσεων 50 X 50 X 3 (3 σειρές). Στο μεταλλικό σκελετό θα τοποθετηθούν
περιμετρικά βέργες καρέ μασίφ διαστάσεων 16 Χ 16 κάθετα των οριζόντιων
κοιλοδοκών ανά 20εκ. Επιπλέον για την κάλυψη του σκελετού θα τοποθετηθεί
τραπεζοειδής λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1.5χιλ.
δ.

Κατασκευή νέας ανοιγόμενης μονής πόρτας:

Για την πρόσβαση στο χώρο αντλιών ύδρευσης και πυρόσβεσης
θα κατασκευασθεί μία μεταλλική ανοιγόμενη μονή πόρτα διαστάσεων 0,90μ X
2,00μ, η οποία θα φέρει 4 πλαίσια περσίδων εξαερισμού 50 Χ 20.
ε.

Κατασκευή δύο μεταλλικών παραθύρων:
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
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Για τον εξαερισμό του χώρου αντλιών ύδρευσης και πυρόσβεσης
θα κατασκευασθούν δύο μεταλλικά παράθυρα διαστάσεων 1,00μ Χ 1,00μ, τα
οποία θα φέρουν σε όλη την επιφάνεια τους περσίδες εξαερισμού.
στ.

Κατασκευή νέου σκεπάστρου:

Για την έδραση του νέου σκεπάστρου θα κατασκευασθεί ενισχυμένος
μεταλλικός σκελετός, για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τετράγωνοι κοιλοδοκοί
γαλβανιζέ διαστάσεων 100 Χ 100 Χ 3 τόσο περιμετρικά όσο και στο εσωτερικό
ενώνοντας τα υποστυλώματα κατά την κοντή κατεύθυνση και 4 διαδοκίδες
γαλβανιζέ 100 Χ 100 Χ 3 παράλληλες στη μεγάλη διεύθυνση. Επί του ενισχυμένου
σκελετού θα τοποθετηθεί κυματοειδής λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 4χιλ. Στο
εσωτερικό της μεταλλικής κατασκευής θα συγκολληθεί πλέγμα πονταριστό πάχους
2χιλ. και βρόχο 6εκ. Χ 10 εκ.
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.
3.
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 ΑΔΤΕ.
4.
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 Διατάξεις
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 Δικαίου.
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 (Διακηρύξεις, όρους συμφωνιών, προσφορών κτλ.), εκτός από
προφανή σφάλματα ή παραδρομές.
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία
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5.
Η πληρωμή των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με Τακτικό Χρηματικό
Ένταλμα (ΤΧΕ) από Ζ΄ ΕΛΔΑΠ, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του
Αναδόχου και υπόκεινται στους κανονισμούς και τους προβλεπόμενους
τεχνοοικονομικούς ελέγχους των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς να φέρει καμία
ευθύνη ο Εργοδότης.
6.
Το παραπάνω έργο υπόκειται σε κρατήσεις 0,12432% υπέρ Δημοσίου
και 3% Φόρος Εισοδήματος, τις οποίες επιβαρύνεται ο ανάδοχος, εκτός από τον
ΦΠΑ. Πλέον των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδώσει τα
δικαιώματα υπέρ ΕΜΠ, ΤΠΕΔΕ και Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύουν (ισχύοντα
ποσοστά 0,5%, 1% και 0,6% αντίστοιχα επί της καθαρής αξίας), καθώς και το
χαρτόσημο και το ΟΓΑ/ΧΑΡΤ που αναλογεί επί αυτών 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 καθώς και απόσπασμα
ποινικού μητρώου.
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
-ΟΕργοδότης
Ακριβές Αντίγραφο

-ΟΑνάδοχος
Ανχης (ΜΧ) Λύσσανδρος Μπαρμπαγιάννης
Διοικητής

Μ. Αλχίας (ΜΧ) Σαγιάς Δημήτριος
Β. Αξκός 4ου Γραφείου
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