
 

 

 
 

 

 

      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  

 

ΠΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ         
  96 Α∆ΤΕ «ΧΙΟΣ»                 
  4ο Γραφείο                   
  Τηλ εσωτ. 4302                 
ΚΟΙΝ.: 96 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ – ∆ΟΙ Φ.600/193/4197 
  Σ. 626 
  Χίος,18 ∆εκ 17 
 
ΘΕΜΑ:  Συµβάσεις – ∆ιαγωνισµοί 
 
ΣΧΕΤ.: α. Ν.∆. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστι-
κού των Ε∆».  

 β. Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Ε-
θνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες διατά-
ξεις». 
 γ. Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις». 
 δ. Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε-
ποπτείας (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». 

ζ. Φ.814.1/425/544970/Σ.4744/08 ∆εκ 17/ΓΕΣ/ Γ2(∆ΥΠΠE)/1α 
 

1. Έχοντας υπόψη: 
 

α. Τις διατάξεις των (α) έως και (στ) σχετικών 
 
β. την (ζ) όµοια Εντολή ∆ιενέργειας ∆απάνης µε Α∆Α : ΩΟ5Κ6-

ΦΒΠ. 
 

Π ρ ό σ κ λ η σ η  Ε κ δ ή λ ω σ η ς  Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς  
 
Ο Λ/Σ 96 Α∆ΤΕ «ΧΙΟΣ» προτίθεται να προβεί στην Απευθείας Ανάθεση µε κρι-
τήριο την χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, µε σκοπό την ανάδειξη αναδόχου 
για την δαπάνη «Προµήθεια και τοποθέτηση πενήντα (50) θυρών αλουµινίου δι-
αστάσεων 0,90 µ. Χ 2,10 µ.  απλού τύπου στο ΚΥΤ Χίου», εκτιµώµενης αξίας εί-
κοσι ενός χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (21.900,00€), συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ  17% και λοιπών νοµίµων κρατήσεων υπέρ τρίτων. 
 
 2. Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών: Οι ενδιαφερόµενοι 
παρακαλούνται να καταθέσουν την οικονοµική προσφορά τους σύµφωνα µε το  
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υπόδειγµα του Παραρτήµατος «Α», που είναι αναπόσπαστο της παρούσας πρό-
σκλησης, σε σφραγισµένο φάκελο, µε τις ένδειξεις που αναγράφονται παρακάτω 
έως και την Πέµπτη 21 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 12:00 στο 4ο Γραφείο του 
ΛΣ/96 Α∆ΤΕ «ΧΙΟΣ» (Στρατόπεδο Γκιάλα). Οι προσφορές που θα υποβληθούν 
µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσµες και δεν 
θα αξιολογηθούν. 
 
 3. Σύνταξη προσφορών: Στον σφραγισµένο φάκελο προσφοράς 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 
 
  α. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής. 
 
  β. Ο αριθµός της πρόσκλησης. 
 
  γ. Η καταληκτική ηµεροµηνία. 
 
  δ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
 4. Η ανάθεση θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής, (χαµηλότερη τιµή) 
πλέον ΦΠΑ. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό της δαπάνης 
απορρίπτονται ως µη αποδεκτές. 
 
 5. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π.∆.Ε., της ΣΑΕ  737/2, µε 
κωδικό 2017ΣΕ73720000. 
 
 6. Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπο-
γραφή της σύµβασης  θα  πρέπει  να  προσκοµίσει,  εντός εύλογου  χρονικού  
διαστήµατος,  τα   εξής δικαιολογητικά  όπως περιγράφονται  παρακάτω: 
 
  α. Απόσπασµα   του   Ποινικού   Μητρώου.   Η   υποχρέωση   
προσκόµισης   του   ως   άνω αποσπάσµατος αφορά: 
 
   (1) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές. 
 
   (2) Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόε-
δρο, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου. 
 
   (3) Στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό 
πρόσωπο. 
 
Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµα-
τος ποινικού µητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδο-
τούνται από τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προ-
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σφοράς ή και την σύµβαση για την εν λόγω πρόσκληση. 
 
            β. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας της οικείας ∆.Ο.Υ. 
 
            γ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ. 
 
            δ. Γνωστοποίηση µε υπεύθυνη δήλωση του τραπεζικού λογαριασµού 
του δικαιούχου σε µορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτο-
τυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο 
λογαριασµός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο. 
 
 ε. Νοµιµοποιητικά έγγραφα επιχείρησης. 
 
       7. Πληρωµή Αναδόχου: Η πληρωµή των τιµολογίων θα πραγµατοποιηθεί 
από το Ζ΄ ΕΛ∆ΑΠ, µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος ΠΣΥΠΠΟ∆Ε. 
 
       8. Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών στο 4ο Γραφείο του 
ΛΣ/96 Α∆ΤΕ,  τηλ.2271084100 και στο e-mail christougeo1@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«A» Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
«Β»  Πίνακας των υπό Προµήθεια Υλικών/Υπηρεσιών 
«Γ»  Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 
 
 
 
 
 

 Υπλγός (ΠΖ) Παντελής Γκιάλης 
   Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 

  
  

Υπλγος (ΠΖ) Ιωάννης Γεωργούλης  
         Αξκός 4ου Γραφείου  

-ΤΟ- -Ο- 
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΚΤΗΣ 

  
  
  

Ιωάννης Γεωργούλης Παντελής Γκιάλης 
Υπλγος (ΠΖ) Υπλγός (ΠΖ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
Φ.600/193/4197/Σ. 626 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 

 
«Προµήθεια και τοποθέτηση πενήντα (50) θυρών αλουµινίου 0,90 µ. Χ 2,10 µ.  
απλού τύπου στο ΚΥΤ Χίου » 
 
Εταιρεία: 

 
 

Για την Εταιρεία, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ         
                        96 Α∆ΤΕ «ΧΙΟΣ»                 
                        4ο Γραφείου                   
                        18 ∆εκ 17 

Α/Α Α/Α 
∆ιακήρυξης 

Περιγραφ
ή 

Είδους 
Ποσότητα Καθαρ

ή Αξία 
ΦΠΑ 
(%) 

Ποσό 
ΦΠΑ 

Συνολική 
Αξία 

Παρατηρήσεις 

1         

2         

3         

 Υπλγός (ΠΖ) Παντελής Γκιάλης 
   Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 

  
  

Υπλγος (ΠΖ) Ιωάννης Γεωργούλης  
         Αξκός 4ου Γραφείου  

-ΤΟ- -Ο- 
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΚΤΗΣ 

  
  
  

Ιωάννης Γεωργούλης Παντελής Γκιάλης 
Υπλγος (ΠΖ) Υπλγός (ΠΖ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
Φ.600/193/4197/Σ. 626 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Α/Α Υλικό/Υπηρεσία Ποσότητα/ Τεµ. 

1 
Προµήθεια και τοποθέτηση θυρών αλουµινίου  

διαστάσεων   0,90 µ. Χ 2,10 µ.  
 απλού τύπου στο ΚΥΤ Χίου 

        Πενήντα (50) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ         
           96 Α∆ΤΕ «ΧΙΟΣ»                 
           4ο Γραφείου                   
           18 ∆εκ 17 

-ΤΟ- -Ο- 
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΚΤΗΣ 

  
  
  

Ιωάννης Γεωργούλης Παντελής Γκιάλης 
Υπλγος (ΠΖ) Υπλγός (ΠΖ) 

 Υπλγός (ΠΖ) Παντελής Γκιάλης 
   Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 

  
  

Υπλγος (ΠΖ) Ιωάννης Γεωργούλης  
         Αξκός 4ου Γραφείου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ 
Φ.600/193/4197/Σ. 626 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
 

Α/Α Υλικό/Υπηρεσία 

1 ∆ιαστάσεις 0,90 µ. Χ 2,10 µ. 

2 Ανοιγόµενη – Φρακτή µε πάνελ αλουµινίου και µόνωση 

3 Θερµοδιακοπή (π.χ Ε45 ΕΤΕΜ) 

4 Χρώµατος λευκού 

5 Συµπεριλαµβανοµένων κλειδαριών – µεντεσέδων και πόµολων 

6 Περιµετρικό κάσωµα – σκελετό και περβάζι 

7 Τοποθέτηση στους οικίσκους διαµονής του ΚΥΤ Χίου κατά τα χρονικά 
όρια που θα ορισθούν από την ∆ιοίκηση του ΚΥΤ Χίου 

 
 
 
 

      ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ         
           96 Α∆ΤΕ «ΧΙΟΣ»                 
           4ο Γραφείου                   
           18 ∆εκ 17 

-ΤΟ- -Ο- 
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΚΤΗΣ 

  
  
  

Ιωάννης Γεωργούλης Παντελής Γκιάλης 
Υπλγος (ΠΖ) Υπλγός (ΠΖ) 

 Υπλγός (ΠΖ) Παντελής Γκιάλης 
   Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 

  
  

Υπλγος (ΠΖ) Ιωάννης Γεωργούλης  
         Αξκός 4ου Γραφείου  

ΑΔΑ: 6ΣΠΗ6-0ΕΥ
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