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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                     Χίος, 24/08/2022        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ                                    Αρ. Πρωτ. Φ.800/          
 

  ΤΜΗΜΑ                                                  

  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                

 
  

 

Ταχ. Δ/νση 

Ταχ. Κώδικας 

FAX. 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

e-mail 

: 

:

:

:

: 

: 

Πολυτεχνείου - 1 

82 131 - Χίος 

22713 - 50548 

Γιάννης Κουντουριάδης    

22710 – 44212 
i.kountouriadis@chios.pvaigaiou.gov.gr 

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο  

               

ΚΟΙΝ : Α.Δνση Π.Π./Π.Β.Α. 

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με έρευνα αγοράς και κατάθεση 

προσφορών για καθαίρεση, μεταφορά και επανατοποθέτηση  επτά (7) 

οικίσκων.  

 
ΣΧΕΤ : 

1. Το ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 159 παρ 2.  

2. Το Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Το άρθρο 9 του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».  

4. Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α΄/102/2002), όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

5. Την υπ’ αριθ. 2/52145/0026/01-07-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Πληρωμή δαπανών 

πολιτικής προστασίας» 

6. Τις εγκυκλίους και τα σχέδια της Γ.Γ.Π.Π., περί φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών εκτάκτων 

αναγκών.  

7. Το N. 4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 73/Α΄/2014) 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 6305dbaf70128e28a8117e1c στις24/08/22 11:42

ΑΔΑ: 6ΘΚ17ΛΩ-ΥΞΓ





ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

2 

 

8. Την με αρ,πρωτ.42345/4237/αρ.αιτ.36/27-06-2022/Δνση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου 

Π.Β.Α., Βεβαίωση ύπαρξης εγγεγραμμένης πίστωσης στον Ειδ.Φορεα – ΚΑΕ : 2072.5152.0001 

9. Την με α/α.685/13-07-2022/ΑΔΑ:ΡΒΗΡ7ΛΩ-ΑΤΙ, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Β.Α. 

10. Την με αρ.πρωτ.62301/18-8-2022/ΑΔΑ:ΨΞΒΜ7ΛΩ-ΗΒ6, Απόφαση ανάληψη υποχρέωσης της 

Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Π.Ε. Χίου. 

11. Την ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης των οικίσκων από το πρώην Κέντρο προσωρινής διαμονής 

πολιτών τρίτων χωρών στη Μονή Μυρσινιδίου. 

 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου προκηρύσσει την 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα 

αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για εργασίες με τίτλο «Ενέργειες 

καθαίρεσης, μεταφοράς και επανατοποθέτησης  έξι (6) οικίσκων στον αποθηκευτικό 

χώρο «ΚΡΟΝΟΣ» της Π.Ε. Χίου  και μεταφορά του ενός (1) στην Περιφερειακή Ενότητα 

Λέσβου, συνολικού προϋπολογισμού #8.190# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή των εργασιών που απαιτούνται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»). 

 

        Η έναρξη των προσφορών ξεκινάει την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022 και ώρα 08:00 π.μ. 

με ημερομηνία λήξης την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

     Οι προσφορές θα αποσταλούν έως την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ. 

και θα απευθύνονται στη Περιφερειακή Ενότητα Χίου / Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, στην 

οδό Πολυτεχνείου 1, Τ.Κ. 82131.  

     Οι προσφορές θα υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Θα κατατεθούν 

στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (1ο Όροφος) αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον τίτλο του διαγωνισμού. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως 

άνω ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται στον αποστολέα 

χωρίς να αποσφραγιστούν. Ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού έχει οριστεί η 15 

Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών θα γίνει σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) από τριμελή  

επιτροπή, η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορεί να 

παραληφθεί από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου  ή από 

την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (https://www.pvaigaiou.gov.gr) ή από τη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

     Η πρόσκληση αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 24/08/2022,  καθώς επίσης και 

στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (https://www.pvaigaiou.gov.gr). 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Είναι η καθαίρεση, μεταφορά και επανατοποθέτηση επτά (7) οικίσκων όπου οι έξι (6) 

εξ αυτών θα αποθηκευτούν στους αποθηκευτικούς χώρους «ΚΡΟΝΟΣ» της Περιφερειακής 

Ενότητας Χίου και ο ένας (1) θα μεταφερθεί ακτοπλοϊκός στην Π.Ε. Λέσβου.   Οι οικίσκοι 

βρίσκονται μέσα σε περιφραγμένη περιοχή, ιδιοκτησίας της Μονής Μυρσινιδίου, επιφανείας 

οκτώ περίπου στρεμμάτων με διαμορφωμένα τέσσερα κεκλιμένα διαζώματα. (πρώην ΚΥΤ), 

για λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Χίου με προϋπολογισμού #8.190,00€#, 
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συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.  

Η παράδοση των εργασιών θα γίνει άμεσα εντός 15 ημερών από την ανάρτηση της 

σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σας γνωρίζουμε ότι :  

1. Στους επιλεγμένους οικονομικούς φορείς δεν δίνεται η δυνατότητα να 

καταθέσουν προσφορά για μέρος της ζητούμενης ποσότητας, δηλαδή η 

προσφορά πρέπει να είναι για το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται 

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή των εργασιών. 

2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

4. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της 

προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότρια εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν 

ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που 

προκύπτει κατόπιν κλήρωσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν 

ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. 

5. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των 

νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

διατάξεις, από την παραλαβή των εργασιών από την οριζόμενη Επιτροπή καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

6. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

7. Ο χρόνος παράδοσης της εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται στις δεκαπέντε 

ημέρες(15) από την υπογραφή της σύμβασης και μπορεί να παραταθεί κατόπιν 

αιτιολόγησης από τον προμηθευτή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και με τη 

σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

χωρίς τη συναίνεση του αναδόχου και χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλλει σε καμία 

αξίωση έναντι του δημοσίου σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ατελής εκτέλεση των 

εργασιών. 

Άρθρο 3 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 6305dbaf70128e28a8117e1c στις24/08/22 11:42

ΑΔΑ: 6ΘΚ17ΛΩ-ΥΞΓ





ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

5 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς:  

α) η λέξη «Προσφορά»  

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της παρούσας 

δ) η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.  

στ) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα κοινοποιούνται 

σχετικά έγγραφα  

          ζ) την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 

γραμματεία» 

Δικαιολογητικά εντός φακέλου  

1. Η έγγραφη προσφορά αναλυτικά με τα είδη των εργασιών και την τιμή 

μονάδος των εργασιών ανά οικίσκο. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και υπό αναγκαστική 

διαχείριση, και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης και πτωχευτικού συμβιβασμού ή προκειμένου περί 

αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, 

που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την 

εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του, ότι δεν έχει καταδικαστεί 

για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας, ότι δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα που του 

στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς, ότι αναλαμβάνει την 

υποχρέωση εφόσον του ζητηθούν για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω αν 

αυτό απαιτηθεί. 

Άρθρο 4 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει προσφορά, ιδίως όταν:  

1. Υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων της παρούσας περί σύνταξης και υποβολής 

της προσφοράς, θεωρούμενων όλων ως ουσιωδών.  
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2. Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας  

3. Η προσφερόμενη τιμή είναι ανώτερη της τιμής του προϋπολογισμού που έχει ορισθεί 

στην Τεχνική Περιγραφή. 

Άρθρο 5 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του μόνο στις περιπτώσεις ανωτέρα 

βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά: 

• Πυρκαγιά  

• Πλημμύρα  

• Σεισμός  

• Πόλεμος  

• Τρομοκρατική ενέργεια  

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 

αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  

«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ» 

 

Προϋπολογισμός :  8.190,00 € (Συμπεριλ. ΦΠΑ) 

Τακτικός Προϋπολογισμός : Ειδ.Φορεας & ΚΑΕ, 2072.5152.0001 
                                       

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα αφορά παροχή υπηρεσιών για εργασίες που αφορούν στην καθαίρεση, μεταφορά και 

επανατοποθέτηση  επτά (7) οικίσκων από το πρώην κέντρο προσωρινής διαμονής ατόμων τρίτων χωρών προς τους 

αποθηκευτικούς χώρους του «ΚΡΟΝΟΥ» της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και ενός (1) που θα μεταφερθεί στην 

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου. Οι εν λόγω οικίσκοι, επτά (7) των αριθμό, είναι ιδιοκτησίας της Περιφερειακής 

Ενότητας Χίου και μας επιστρέφονται.  
 

Σκοπιμότητα των προτεινόμενων εργασιών είναι: μετά από την απαιτούμενη επισκευή και τροποποιήσεις που θα 

απαιτηθούν στους οικίσκους, θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Χίου, όπως πυροπροστασία, πυροφυλάκια, κέντρα επιχειρήσεων κλπ., που προσβλέπουν στην καλύτερη λειτουργία της 

υπηρεσίας μεταξύ των υπηρεσιών της αλλά και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων με αποτέλεσμα την βέλτιστη προσφορά 

της υπηρεσίας  προς τους πολίτες. 
 

Αντικείμενο των εργασιών : Με υποδείξεις της Υπηρεσίας και  σε συνεργασία με την Επιτροπή Παραλαβής των 

εργασιών οι εργασίες αναλύονται όπως παρακάτω : 

 

α.  Η καθαίρεση των επτά (7) οικίσκων με γερανό από τον χώρο του πρώην Κέντρου Προσωρινής Διαμονής ατόμων 

τρίτων χωρών που βρίσκεται στην περιοχή της Ιεράς Μονής Μυρσινιδίου.  
 

β. Η φόρτωση των έξι (6) οικίσκων σε κατάλληλα φορτηγά και η μεταφορά τους, με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες 

ασφαλείας που προβλέπονται από το νόμο, προς στους αποθηκευτικούς χώρους του «ΚΡΟΝΟΥ» της Περιφερειακής 

Ενότητας Χίου . 

γ.  Η φόρτωση και η μεταφορά του ενός (1) οικίσκου σε κατάλληλο φορτηγό και η μεταφορά του στην Περιφερειακή 

Ενότητα Λέσβου. 

       δ.  Η εκφόρτωση των έξι (6) οικίσκων με γερανό από τα φορτηγά και η επανατοποθέτηση τους πάνω σε τσιμετοδοκούς, 

στους οριζόμενους χώρους από την υπηρεσία.  

 

Χρονική περίοδο : μέγιστος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών ορίζονται οι δέκα πέντε  (15) ημέρες. 

 

Υποχρεώσεις αναδόχου και Κόστος εργασιών :    
 Οι διαστάσεις των εν λόγω οικίσκων είναι μήκος 12μ., πλάτος 2,60μ, ύψος 2,50μ. και βρίσκονται μέσα σε 

περιφραγμένη περιοχή, ιδιοκτησίας της Μονής Μυρσινιδίου, επιφανείας οκτώ περίπου στρεμμάτων με διαμορφωμένα 

τέσσερα κεκλιμένα   διαζώματα.   

 Οι εργασίες καθαίρεσης, μεταφοράς και επανατοποθέτησης των οικίσκων, θα πραγματοποιηθεί με γερανό και με 

κατάλληλα φορτηγά (πλατφόρμες), με  ειδικευμένο προσωπικό, λαμβάνοντας τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα 

ασφαλείας και σήμανση για την αποφυγή ατυχημάτων του προσωπικού, των διερχόμενων πεζών και οχημάτων και με 

μέριμνα ώστε να αποφεύγονται ζημιές σε παρακείμενες περιφράξεις, οδόστρωμα, οχήματα, κτλ.  Η μεταφορά – μετακίνηση  

γίνεται με την απόλυτη ευθύνη του αναδόχου, για την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος, οδηγού και βοηθού του, όπως και 

για την ασφάλεια τρίτων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να γίνει προληπτικός έλεγχος της διαδρομής πριν την διέλευση των 

οχημάτων με ευθύνη του αναδόχου. Ο μεταφορέας πρέπει να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των τεχνικών 

έργων του δρόμου, γέφυρες, κράσπεδα, πινακίδες κ.τ.λ. και σε περίπτωση ζημιών αυτές θα αποκαθίστανται σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας. Πρέπει να γίνει προληπτικός έλεγχος πριν την διέλευση των οχημάτων από γέφυρες,  με ευθύνη 

του αιτούντος. Ουδεμία παρέμβαση του μεταφορέα δεν επιτρέπεται στις υποδομές του Εθνικού ή Επαρχιακού οδικού δικτύου 

ευθύνης της ΔΤΕ της ΠΕ Χίου, χωρίς ενημέρωση και έγκριση της Υπηρεσίας μας. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει 

νωρίτερα τα αρμόδια Τμήματα Τροχαίας Κινήσεως για την μεταφορά. Το Τμήμα Τροχαίας στην συνέχεια παρακαλείται για 

την χορήγηση οδηγιών για να καθοριστεί ο ακριβής χρόνος που θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση. Η κίνηση θα γίνεται από 
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την ανατολή του ήλιου μέχρι μισή ώρα πριν την δύση του ήλιου. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των συρμών να μην υπερβαίνει 

τα 30 χλμ/ώρα, καθ’ όλη τη διαδρομή και να κινούνται στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος. Τα προεξέχοντα τμήματα του 

οχήματος κατά μήκος και πλάτος θα φέρουν πινακίδες διαστάσεων 0,30m X0,50m άσπρες και λοξές κόκκινες ραβδώσεις. Σε 

περίπτωση που ο μεταφορέας αλλάξει το ανωτέρω δρομολόγιο ή κινηθεί με συνολικό φορτίο μεγαλύτερο του 

αναγραφόμενου, αυτός φέρει την αποκλειστική ευθύνη. Ο μεταφορέας πρέπει να πάρει άπαντα τα μέτρα με την ασφαλή 

στερέωση και σταθερότητα του μεταφερόμενου φορτίου.  Σε περίπτωση που τα ανωτέρω στοιχεία και οι άδειες των 

αναγραφόμενων από τα σχετικά έγγραφα μηχανημάτων έργου και μεταφορικών οχημάτων δεν είναι αληθή η Υπηρεσία μας 

δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο μεταφορέας. Δεν απαιτείται η  προσκόμιση εγγυητικής καλής 

εκτέλεσης. Την λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων, με ευθύνη του αναδόχου, από την Δ/νση Δασών για τυχόν περιπτώσεις 

κοπής δασικών ειδών ή/και εκσκαφή πρανών κατά μήκος των ανωτέρω οδικών δικτύων για την διευκόλυνση της διέλευσης 

των οχημάτων σας. Δεν επιτρέπεται η αποξήλωση των ορθοστατών των στηθαίων ασφαλείας, καθώς θα διαταραχτεί η 

συμπύκνωση του εδάφους έδρασης και θα είναι αδύνατη η επανατοποθέτηση τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει 

την Υπηρεσίας μας, τουλάχιστον 2 ημέρες νωρίτερα για την ακριβή ημερομηνία και ώρα μετακίνησης των οχημάτων, την 

πλήρη αποκατάσταση των στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης καθώς και την απομάκρυνση όλων των αδρανών 

υλικών και υλικών επίχωσης από τα ρείθρα και τα υπόλοιπα σημεία του οδικού δικτύου, με πλήρη επαναφορά τους στην 

αρχική κατάσταση, την πλήρη αποκατάσταση με δικά σας μέσα για οποιασδήποτε ζημιά προκληθεί στις υποδομές του οδικού 

δικτύου από το οποίο θα γίνει η διέλευση των προαναφερόμενων οχημάτων. 

 Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ατύχημα που η αιτία του θα είναι η 

ελλιπής διαδικασία μεταφοράς, οι επεμβάσεις σας στο οδικό δίκτυο, η ελλιπή αποκατάστασή τους, ο ελλιπής καθαρισμός 

του οδικού δικτύου από αδρανή υλικά ή υλικά επίχωσης, καθώς και τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας και σήμανσης, η ποινική, 

αστική κ.λ.π. 

   Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς ή βλάβης ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση τους και οι δαπάνες θα 

βαρύνουν τον ίδιο.  

 Το κόστος εργασιών είναι σύμφωνες με το 156ο/13-2-2014 ̟πρακτικό της επιτροπής διαπίστωσης βασικών τιμών 

δημοσίων έργων (ΕΔΤΔΕ) του Υπουργείου ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ. ΜΕ.ΔΙ για το Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2012, (̟που χρησιμοποιούνται σε 

όλη τη Χώρα και ισχύουν σήμερα καθώς και σύμφωνα με το τιμολόγιο του μητρώου της Π.Ε. Χίου και των προσφορών που 

θα προσκομισθούν για τις εργασίες αυτές και θα συμπεριλαμβάνουν όλες τις εργασίες που αναφέρονται παραπάνω καθώς 

και κάθε άλλη απαίτηση ή απρόβλεπτα που πιθανά προκύψουν από τις εργασίες, ημερομίσθια, κλπ, για την ολοκλήρωση των 

εργασιών, με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.    

 

                                                      

                                                            Χίος,24/06/2022 

 

                          Ο  Προϊστάμενος  

                                                                                               Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Χίου  
 

                                                                Ιωάννης Κουντουριάδης    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

      ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

         Ημερομηνία : 

         Προς :  

 

 
 

 

 
 

 

Για διευκρινήσεις και πληροφορίες επικοινωνείτε με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 

της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, στο τηλέφωνο 22710 – 44212. 

    

                                                                                                  Ο Αντιπεριφερειάρχης  

                                                                                     Περιφερειακής Ενότητας Χίου  

                     Ο  Προϊστάμενος                                      

       Τμ. Πολιτικής Προστασίας /Π.Ε.Χίου         

                                                                                       Παντελής Βρουλής  

             Ιωάννης Κουντουριάδης  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΟΙΚΙΣΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

   

   

   

   

   

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ   

 ΦΠΑ  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ ΤΙΜΗ 
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