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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος,  25-7-2018 

 2
η
 Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.  50 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

 «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.000€ ΣΥΜΠ.ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ  

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» έχοντας υπόψη : 

1.Την με αριθ. 18/22-5-2018 (Απόφαση του Δ.Σ. του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΑΔΑ: 

97Ω2469073-ΠΒ1) με την οποία εγκρίνεται η τεχνική περιγραφή και αποφασίζεται η 

διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2.Την 1031/24-7-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

3. Τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 

4.Την με αριθ 15679/28-3-2018 έγγραφο της 2
ης

 ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, για την 

επιχορήγηση του ποσού.  

5.Την άμεση και επιτακτική ανάγκη της αποκατάστασης της μόνωσης της ταράτσας της νέας 

πτέρυγας (κτίριο 13). 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, μετά από υποβολή κλειστής  

προσφοράς, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας υλικών και εργασίας για την επισκευή του 

δώματος της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από 

οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού 50.000€  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

Προσφορές θα γίνονται δεκτές στο Τμήμα  Γραμματείας (πρωτόκολλο) του Γ. Ν. Χίου 

«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»  μέχρι την Παρασκευή 3/8/2018 και μέχρι τις 10:00, το άνοιγμα αυτών 

θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στις 13:00 μ.μ.  Οι προσφορές θα ισχύουν για 120 

ημέρες. 
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Δικαίωμα Συμμετοχής. Προσόντα και Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο 

της υπό ανάθεσης προμήθειας, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και των 

πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 5 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ή 

προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. 

και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. 

 Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για 

την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με 

την παρούσα Προμήθεια/Υπηρεσία κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων η Αναθέτουσα 

Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η 

ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

 Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν 

ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει 

να αποδεικνύουν (στην τεχνική προσφορά) την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή 

εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους (παρ. 2 αρ. 75 Ν.4412/16) ή να 

προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό.  

 Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “ανάδοχος” αφορά όλες τις 

προαναφερθείσες παραπάνω κατηγορίες.  

Πληροφορίες σχετικά με τα αναφερόμενα  στην παρούσα θα δίνονται εντός των 5 πρώτων 

ημερών από τη δημοσιοποίηση της παρούσας. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και 

στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.xioshosp.gr.  

 

Τρόπος υποβολής προσφορών 

Α) Οι προσφορές θα απευθύνονται στη Διοίκηση του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», οδός 

Έλενας Βενιζέλου 2 Τ.Κ.82132, και θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της 

υπηρεσίας, αναγράφοντας τη φράση  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ». Οι προσφορές θα είναι δακτυλογραφημένες σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο 

και αντίγραφο), προσφορά με διορθώσεις απορρίπτεται. 

 

Β) Οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι  μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τους θα 

τοποθετήσουν:  

1. Φάκελο δικαιολογητικών που θα περιέχει 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% του συνολικού ποσού πλην ΦΠΑ. 

http://www.xioshosp.gr/
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 Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη (χωρίς θεώρηση) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

προμηθεύτριας εταιρείας στην οποία θα δηλώνει ότι ως νόμιμος εκπρόσωπος της 

συμμετέχουσας στην παρούσα εταιρείας:  

1. Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των 

τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης  

2. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι 

υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τελών όσον αφορά τις φορολογικές μου 

υποχρεώσεις. 

3. Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για i) Συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, ii) Δωροδοκία, , iii) Απάτη, , v) Νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, , vi) παιδική 

εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,  

4. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από 

τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

5. Δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης. 

6. Δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

7. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι     

………………………………..   με πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα. 

8. Δεν απασχολώ ή εκμεταλλεύομαι ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των 

άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.  

9. Κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των 

σχετικών υλικών και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και το 

κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για την πραγματοποίηση των εργασιών. 

10. Έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του 

περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται 

να εκτελεσθεί η σύμβαση. 

11. Έχω την δυνατότητα εκτέλεσης των σχετικών εργασιών.  

12. Η επιχείρηση είναι χρηματοοικονομικά επαρκής για να φέρει σε πέρας την 

προμήθεια – εργασία της διακήρυξης. 

13. Έχω γνωρίσει με επιτόπια εξέταση,  την θέση του κτιρίου και των χώρων αυτού, 

των προσπελάσεων προς αυτούς και τις τοπικές συνθήκες της υφιστάμενης 

κατάστασης.  

14. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχω 

λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.  

15. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της δημοπρατούμενης προμήθειας-

εργασίας. 
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16. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του ή προσφυγής του σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση της 

παρούσας διαδικασίας. 

17. Αναλαμβάνω την υποχρέωση να προσκομίσω κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον 

μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, με ποινή απόρριψης. 

2. Υπεύθυνη δήλωση παρ4 του ν.1599/1986 για την ισχύ των προσφορών 

3. Παραστατικά εκπροσώπησης εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων  

4. Το cd της οικονομικής προσφοράς 

5. Ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» που θα υποβάλλεται επί ποινή 

απόρριψης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή σε δύο αντίγραφα. 

6. Ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη τεχνική προσφορά μόνο σε έντυπη μορφή σε δύο 

αντίγραφα. 

Γ) Οι τιμές θα δοθούν σε ευρώ δηλαδή  συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Δ) Η προσφορά θα είναι καθαρογραμμένη, χωρίς διορθώσεις, θα φέρει σφραγίδα της 

επιχείρησης και υπογραφή του προσφέροντα. 

Ε) Η κατακύρωση της εργολαβίας θα γίνει με κριτήριο  την συμφερότερη από οικονομικής 

άποψης  προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής. 

ΣΤ) Κάθε στάδιο εργασιών θα εκτελείται και θα βεβαιώνεται από αρμόδια  επιτροπή που θα 

συσταθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική έκθεση. Η ολοκλήρωση των 

εργασιών θα βεβαιωθεί από την επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Σε περίπτωση μη 

βεβαίωσης των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή, ο ανάδοχος των εργασιών είναι 

υποχρεωμένος να εκτελέσει αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση που θα καταρτισθεί 

για το σκοπό αυτό.  

 

Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις 

Α. 1) Η πληρωμή των προμηθευτών θα πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας εξήντα (60) 

ημερών από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή της βεβαίωσης 

εκτέλεσης των εργασιών και την έγκριση αυτής από το Δ.Σ. του νοσοκομείου σύμφωνα με 

τους όρους της σύμβασης , με την προϋπόθεση  της προσκόμισης φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και όποιου άλλου εγγράφου τυχόν ζητηθεί από την 

Οικονομική Υπηρεσία. 

    2) Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού 

εντάλματος από  το Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον ορίζεται από το νόμο. 

Β. Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. 

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από   τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές.  

           

Η Ισχύς των Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για (120) εκατόν είκοσι ημέρες 

από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  
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2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120  ημερών, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή,  κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 

4. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή με 

έγκριση του ΔΣ, θα  απευθύνει σχετικό έγγραφο αίτημα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο 

σε πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των Προσφορών τους, εάν αποδέχονται την 

παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν 

εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη 

παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για 

τυχόν  παρατάσεις. 

5. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 

Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να 

επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, 

η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

6. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως 

ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης 

διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες 

υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής. 

 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού  

1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού παρουσία των υποψηφίων που 

υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, την ημέρα και ώρα που ορίζεται 

στη διακήρυξη.   

2. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στον 

διαγωνισμό, καθώς επίσης  των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων των προσφορών που 

κατατέθηκαν. 

3. Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το 

άνοιγμα  της αντίστοιχης Προσφοράς.   

4. Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί σε ένα στάδιο. 

 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

 Ο προμηθευτής στον οποίο θα του κατακυρωθεί  ο διαγωνισμός είναι 

υποχρεωμένος το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει 
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εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας που θα του κατακυρωθεί χωρίς 

Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος 2 μήνες. Αυτή θα επιστραφεί μετά την οριστική, βεβαίωση 

των εργασιών  και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους.  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (τουλάχιστον 5 ετών). Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας για την αποτελεσματική επισκευή του δώματος 

της νέας πτέρυγας (μόνωση της ταράτσας) για την χρονική περίοδο 5 ετών 

                                            ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες , εντός 45 ημερολογιακών 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 

Αναδόχου ή τρίτων.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή.  

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή 

από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της Προμήθειας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο 

Ανάδοχος , υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την 

ένωση/κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. 

Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ 

μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις 

υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας 

του, για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της 

Σύμβασης με τους ίδιους όρους.  

Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως 

την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής οι συμβατικοί όροι 

μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, η Σύμβαση 
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υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα 

αποτελέσματά της. Η σχετική Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί της δυνατότητας 

εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται εγγράφως στον 

Ανάδοχο. 

Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για 

να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος ένωση/κοινοπραξία οφείλει να 

προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα 

πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την 

προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του 

στις υποχρεώσεις του αποχωρούντος μέλους. Η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει με απόφασή της 

την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη 

δεν γίνει αποδεκτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο ένωση 

/κοινοπραξία έκπτωτο.  

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 

1. Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της 

σύμβασης.  

2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

Δικαστήρια Χίου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

3. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να  

προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία 

σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν 

επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 

Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 

Πληροφορίες Β. Σεζένιας, Σ.Αβδελιώδης 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2271350200 , FAX: 2271044311 

 

 

  Η Διοικήτρια 

 

  Κανταράκη Ελένη 
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Παράρτημα  Ι 

Τεχνική Έκθεση 

Η επιφάνεια της ταράτσας της νέας πτέρυγας  είναι  κατ’ ένα μέρος (430 τμ) καλυμμένη με 

ασφαλτικές μεμβράνες οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικές αλλοιώσεις. Η αποκατάσταση της 

μόνωσης θα ακολουθήσει την παρακάτω σειρά 

 Για την μη στεγασμένη επιφάνεια δώματος 

1. Καθαίρεση μεταφορά και απόθεση σε κατάλληλο χώρο της τελικής στρώσης 

υγρομόνωσης από ασφαλτικές μεμβράνες. 

2. Επιδιόρθωση των ρύσεων οπού απαιτείται με τσιμεντοκονίαμα λεπτού πάχους 

3. Υγρομόνωση με ελαστικό τσιμεντοειδές 2 συστατικών 3 στρώσεων με ενίσχυση με 

υαλόπλεγμα μεταξύ 2ης-3ης στρώσης. 

4. Επάλειψη με μια στρώση ανακλαστική μονωτική νανοτεχνολογίας για μείωση των 

υψηλών θερμοκρασιών  

5. Άνοιγμα περιμετρικά των κάθετων οπών εισόδου του μηχανολογικού εξοπλισμού 

και πλήρη υγρομόνωση με εφαρμογή μονωτικής εύκαμπτης ταινίας καουτσούκ 

μεταξύ τούβλου και δαπέδου δώματος και εφαρμογή ελαστικού τσιμεντοειδούς 3 

στρώσεων – η εφαρμογή αυτή θα γίνει στην φέρουσα πλάκα. 

6. Αποκατάσταση όλων των εμφανών ρηγματώσεων με ρητινόστοκο 2 συστατικών  

και υαλόπλασμα  

7. Αποκατάσταση του περιμετρικού συλλεκτικού καναλιού της στέγης (150μ) με 

κατασκευή σωστής ρήσης και υγρομόνωσής με κοινό τσιμεντοειδές 2 στρώσεων 

 

 Για την στεγασμένη επιφάνεια δώματος 

8. Υγρομόνωση δώματος κάτω από την στέγη (1135,00 τμ) με 2 στρώσεις ελαστικού 

τσιμεντοειδούς 

 

Μετά τις καθαιρέσεις και πριν την εφαρμογή των νέων υγρομονώσεων θα γίνει επιμελημένη 

υδροβολή στο σύνολο των επιφανειών προς αποκατάσταση. 
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Εστεγ2 = 485 m2 

Εστεγ1 = 325 m2 

Ε στεγ3 = 325 m2 

Ε ακάλυπτο = 485 m2 

Κανάλι 2 = 64μ 

Κανάλι 1 = 43 m 

Κανάλι 2 = 43 m 
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Παράρτημα  ΙΙ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 

 Ελαστικό Τσιμεντοειδές (προτεινόμενο προϊόν Mapeplastic smart) 

Το ελαστικό τσιμεντοειδές να είναι επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, 

που να περιέχει τσιμεντοειδή συνδετικά, επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή, ειδικά πρόσθετα 

και συνθετικά πολυμερή σε διάλυμα νερού. Να έχει υψηλή ελαστικότητα (με ικανότητα 

γεφύρωσης ρωγμών > 2 mm). Με την ανάμειξη των δύο συστατικών το προϊόν να γίνεται ένα 

ρευστό μείγμα, που μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα με βούρτσα ή ρολό, αλλά και με ψεκασμό 

με αντλία κονιαμάτων με ατέρμονα κοχλία τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κατακόρυφες 

επιφάνειες σε πάχος περίπου 2 mm. 

Να διαθέτει υψηλή περιεκτικότητά σε συνθετικές ρητίνες κατάλληλης ποιότητας ώστε, μετά 

την ωρίμανσή του παραμένει ελαστικό υπό όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος. 

Να είναι εντελώς υδατοστεγανό και αδιαπέρατο από επιθετικούς παράγοντες της 

ατμόσφαιρας, όπως διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου και θειικούς ανυδρίτες, 

διαλυτά άλατα, όπως χλωριούχα και θειικά, που βρίσκονται στο θαλασσινό νερό ή στο 

έδαφος. 

Να προσφύεται άριστα σε όλες τις επιφάνειες σκυροδέματος, κεραμικών πλακιδίων και 

φυσικών λίθων, με την προϋπόθεση ότι είναι συμπαγείς και ικανοποιητικά καθαρές και να 

παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην καταστροφική δράση των ακτίνων UV, ώστε να κάνουν την 

προστασία και τη στεγάνωση να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής σε βάθος χρόνου, ακόμη και υπό 

ιδιαίτερα δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες όπως παραθαλάσσιες περιοχές με υψηλή 

περιεκτικότητα αλάτων στην ατμόσφαιρα  

Να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EΝ 1504-9 (“Προϊόντα και συστήματα για την 

προστασία και επισκευή κατασκευών σκυροδέματος – Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος 

ποιότητας και αξιολόγηση συμμόρφωσης – Γενικές αρχές για τη χρήση των προϊόντων και 

των συστημάτων”) και τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-2 επικαλύψεις (C), σύμφωνα με 

τις αρχές PI, MC και IR (“Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος”). 

 

 Κοινό Τσιμεντοειδές (Προτεινόμενο Προϊόν  Idrosilex Pronto) 

Οσμωτικό τσιμεντοκονίαμα κατάλληλο για στεγάνωση τοίχων και κατασκευών από 

σκυρόδεμα. Να είναι μία προαναμεμειγμένη σκόνη αποτελούμενη από ένα συνδετικό 

τσιμεντοειδές βάσης, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικές συνθετικές ρητίνες. Όταν 

αναμειγνύεται με νερό να δίνει ένα ρευστό κονίαμα  που να μπορεί να  εφαρμοστεί με 

σπάτουλα ή βούρτσα  και να αποκτά εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα για τέλεια 

στεγάνωση ακόμα και υπό την παρουσία μικρής αρνητικής πίεσης 
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 Ανακλαστική Βαφή (Προτεινόμενο Προϊόν  SurfaPaint ThermoDry 

Elastomeric Roof Paint) 

Να είναι Θερμοπροστατευτικό επαλειφόμενο στεγανωτικό ελαστομερές, για ταράτσες, 

οριζόντιες και κεκλιμένες εξωτερικές επιφάνειες 

Να είναι ένα υψηλής ποιότητας θερμοπροστατευτικό ακρυλικό ελαστομερές στεγανωτικό 

ενισχυμένο, ιδανικό για εφαρμογή σε εξωτερικές οριζόντιες και κεκλιμένες επιφάνειες.  

Η επίστρωση του ελαστομερούς χρώματος να έχει την ιδιότητα να εμποδίζει τη μεταφορά 

θερμότητας λόγω χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας, και να ανακλά την υπέρυθρη 

ακτινοβολία, να επαναεκπέμπει τη θερμότητα και να αποτρέπει τη διείσδυση της υγρασίας. 

Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, και να εμφανίζει εξαιρετική ανθεκτικότητα στη UV 

ακτινοβολία και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.  

Η τελική επίστρωση να διατηρεί την ελαστικότητά της, σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιακών 

μεταβολών. Η επιμήκυνση της στεγνής στρώσης να ξεπερνά το 350%. Να παρέχει μία μη 

διαπερατή, στεγανοποιητική επίστρωση, ακόμα και σε λιμνάζοντα ύδατα ενώ να είναι 

υδρατμοπερατό επιτρέποντας στις επιφάνειες να αναπνέουν. Να πληρώνει/καλύπτει ρωγμές 

έως 1,50mm. Και να εξασφαλίζει σημαντική μείωση στη θερμική αγωγιμότητα, καθώς θα 

ανακλά τη θερμική ακτινοβολία και θα περιορίζει την απορρόφηση του νερού.  

Το προϊόν να είναι φιλικό στο περιβάλλον συμβάλλοντας στη μείωση του φαινομένου της 

θερμικής νησίδας. Να δύναται να εφαρμοστεί σε σκυρόδεμα, τσιμεντόπλακες, μωσαϊκό και 

τσιμεντοκονία, ασφαλτικές μεμβράνες (με ψηφίδα, χωρίς επικάλυψη αλουμινίου).  

Τα θερμοπροστατευτικά σωματίδια να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά 

 Πυκνότητα (ISO 2811-1): 1,00±0,05 g/cm3  

 pH (ISO 19396-1): 8,5 ± 0,5 

 Θερμική αγωγιμότητα (EN ISO 12667:2004) : 0,096 W/(mK).  

 Συντελεστής Εκπομπής (ASTM E408-71) : 0,91  

 Ανακλαστικότητα (ASTM E 903-96) : ολική 91,58% (250-2200 nm), υπέρυθρη 94,76% 

(700-2200 nm)  

 Επιμήκυνση:-10οC: 400%, 23οC: 381%, 60οC: 315%. 

 

 Υαλόπλεγμα (προτεινόμενο προϊόν Mapenet 150) 

Το πλέγμα να είναι κατασκευασμένο από ίνες γυαλιού που έχουν υποστεί επεξεργασία με 

ειδικό αστάρι που να το καθιστά ανθεκτικό στα αλκάλια (σύμφωνα με προς την Οδηγία ETAG 

004) και να βελτιώνει το δεσμό του με όλα τα προϊόντα στεγανοποίησης (όπου συνιστάται η 

χρήση του). Με το στέγνωμα του στρώματος στεγανοποίησης, το πλέγμα οπτικών ινών να 

ενισχύει το στρώμα για προστασία από - σχηματισμός ρωγμών λόγω μετακίνησης στο 

υπόστρωμα ή την επιφάνεια του πλακιδίου. Να κάνει επίσης ευκολότερη την εφαρμογή ενός 

διπλού στρώματος προϊόντος που έχει πάχος περίπου 2 mm και βελτιώνει την αντίσταση των 

συστημάτων στην θερμοκρασία παραλλαγές και τριβή. 


