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ΠΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
96 ΑΔΤΕ «ΧΙΟΣ»
4ο Γραφείο

Τηλ εσωτ. 4302
ΚΟΙΝ.: 96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ – ΔΟΙ Φ.800/290/3760

Σ. 539
Χίος, 20 Νοε 17

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 Α΄ 147) «Δημόσιες 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 
Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που 
εξαρτώνται από αυτές».

ζ. Φ.800/338/519190/Σ.4431/02 Νοε 17/ΓΕΣ/Γ3/ΔΥΠΟΣΤΗ/5

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις των (α) έως και (στ) σχετικών

β. την (ζ) όμοια Εντολή Διενέργειας Δαπάνης με ΑΔΑ : 6Ν7Σ6-814.

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 ΑΔΤΕ «ΧΙΟΣ» προτίθεται να προβεί στην Απευθείας Ανάθεση µε κριτήριο
την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την 
δαπάνη «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και αντισηπτικού διαλύματος την κάλυψη 

αναγκών στο ΚΥΤ Χίου», εκτιμώμενης αξίας εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ 
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(985,00€), 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 
υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α», που είναι αναπόσπαστο της παρούσας 
πρόσκλησης, σε σφραγισμένο φάκελο, με τις ένδειξεις που αναγράφονται παρακάτω 
έως και την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 στο 4ο Γραφείο του ΛΣ/96 ΑΔΤΕ 

«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.Δ.Ε., της ΣΑΕ  737/2, με 
κωδικό 2017ΣΕ73720000.

6. Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή 
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:
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(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 Πρόεδρο, 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό 

πρόσωπο.

Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης 

αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία 
εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της 

προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω πρόσκληση.

β. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της οικείας Δ.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 φωτοτυπία) της 

πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από 
βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.

7. Πληρωμή Αναδόχου: Η πληρωμή των τιμολογίων θα πραγματοποιηθεί από το 
Ζ΄ ΕΛΔΑΠ, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΠΣΥΠΠΟΔΕ.

8. Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών στο 4ο Γραφείο του 

ΛΣ/96 ΑΔΤΕ, τηλ.2271084100. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

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

Υπλγος (ΠΖ) Ιωάννης Γεωργούλης

Αξκός 4ου Γραφείου
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«A» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
«Β» Πίνακας των υπό Προμήθεια Υλικών/Υπηρεσιών

ΑΔΑ: ΨΟ0Κ6-46Ν



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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ

Φ.800/290/3760/Σ.539

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και αντισηπτικού διαλύματος την κάλυψη αναγκών 
στο ΚΥΤ Χίου.

Εταιρεία:

Για την Εταιρεία,

ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ

96 ΑΔΤΕ «ΧΙΟΣ»

4ο Γραφείου

20 Νοε 17

Α/Α
Α/Α
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ΑΔΑ: ΨΟ0Κ6-46Ν



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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ

Φ.800/290/3760/Σ.539 

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α Υλικό/Υπηρεσία Ποσότητα/ Τεμ

1 Αντισηπτικό gel 500 ml Εξήντα (60)

2 Αντισηπτικό gel 04ltr Δύο (02)

3 Χαρτί υγείας 40άρι Δέκα (10)

4 Χαρτί κουζίνας 800 gr Σαράντα οκτώ (48)

5 Υγρό πατώματος 04 ltr Δέκα (10)

6 Κρεμοσάπουνο 04 ltr Τέσσερα (04)

7 Γάντια Lattex Large 100 τεμ. Δέκα (10) 

8 Γάντια Lattex Medium 100 τεμ. Δέκα (10)

ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
96 ΑΔΤΕ «ΧΙΟΣ»
4ο Γραφείου
20 Νοε 17

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

Υπλγος (ΠΖ) Ιωάννης Γεωργούλης
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