
Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται 
νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (MEDITERRANEAN INFORMATION OFFICE FOR 
ENVIRONMENT, CULTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT – MIO ECSDE) 
 

 
ΘEMA: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Προμήθεια και 
εγκατάσταση ειδικής μεμβράνης για την στεγάνωση δεξαμενής στο Δήμο 
Αστυπάλαιας, Ν. Δωδεκανήσου» στο πλαίσιο του “Προγράμματος Συλλογής 
Όμβριων Υδάτων σε Ελληνικά Νησιά” που υλοποιείται από την Global Water 
Partnership-Mediterranean. 
 
Η Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται 
νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (MEDITERRANEAN INFORMATION OFFICE FOR 
ENVIRONMENT, CULTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT – MIO ECSDE), 
προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο  αξιολόγησης τη 
χαμηλότερη τιμή προσφοράς με έγγραφες προσφορές για την επιλογή αναδόχου 
για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικής μεμβράνης για την στεγάνωση 
δεξαμενής στο Δήμο Αστυπάλαιας, Ν. Δωδεκανήσου».  
 
Ο διαγωνισμός αφορά στη στεγάνωση της εσωτερικής επιφάνειας (200 τ.μ) της 
δεξαμενής με μεμβράνη οπλισμένη από υαλοπίλημα με βάση εύκαμπτη 
πολυολεφίνη (FPO-PE). Η δεξαμενή βρίσκεται στο χωριό Ανάληψη και 
χρησιμοποιείται για αποθήκευση πόσιμου νερού.   
 
Το έργο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την ιδιωτική χορηγία της Coca-Cola 
Foundation Atlanta και υλοποιείται στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού Προγράμματος 
«Αποστολή Νερό»  του συστήματος Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas, για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος ανομβρίας στο Νομό Δωδεκανήσων. 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους έως την 
Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 17:00, είτε αυτοπροσώπως ή δια 
αντιπροσώπου στα γραφεία της MIO – ECSDE, Κυρρήστου 12, 10556 Αθήνα, ή να την 
αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση με 
ευθύνη του προσφέροντα να παραδοθεί  στα γραφεία της MIO-ECSDE ως την 
καταληκτική ημερομηνία. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά 
αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα παραπάνω, δεν λαμβάνονται υπόψη και 
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου είναι € 9.000,00 
(εννέα χιλιάδες ευρώ), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.  
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Ως τα συνημμένα παραρτήματα Ι & ΙΙ. 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Ως το συνημμένο παράρτημα ΙΙΙ. 



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 
Το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικής μεμβράνης για την στεγάνωση 
δεξαμενής στο Δήμο Αστυπάλαιας, Ν. Δωδεκανήσου» θα έχει διάρκεια είκοσι (20) 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 
ακολουθεί, με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016. 
 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
Μαριέλα Αντωνακοπούλου,  
GWP-Med, Κυρρήστου 12, 10556 Αθήνα 
Τηλ.: 2103247267, 2103247490 
Fax: 2103317127 
Email: secretariat @ gwpmed.org 
 
 

ΑΘΗΝΑ, 8 Νοεμβρίου 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να : 

1.Συμπληρώσουν τη φόρμα Αίτησης (Παράρτημα IV), με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή 
του νόμιμου εκπροσώπου.  

2. Καταθέσουν τα τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιήσεις της μεμβράνης που 

αποδεικνύουν ότι καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες απαιτούνται, και 

περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

3.  Αποδείξουν ότι έχουν εμπειρία στην εγκατάσταση αντίστοιχης μεμβράνης σε 
δεξαμενές σε ελληνικό Δήμο ή ΔΕΥΑ. Θα πρέπει να έχουν εκτελέσει τα τελευταία 3 χρόνια 
τουλάχιστον 2 αντίστοιχα έργα. 

4. Καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 
Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 17:00, είτε αυτοπροσώπως ή δια 
αντιπροσώπου στα γραφεία της MIO-ECSDE, ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή στην κάτωθι διεύθυνση με ευθύνη του προσφέροντα να 
παραδοθεί  στα γραφεία της MIO-ECSDE ως την καταληκτική ημερομηνία. Στις 
περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 
πληρούν τα παραπάνω, δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να 
ανοιχθούν.  

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (MIO-ECSDE) 
Υπόψη κας. Αντωνακοπούλου 
Κυρρήστου 12  
10556 Αθήνα  

5. Εκτελέσουν το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης σύμφωνα με τους 
ειδικούς όρους συμμετοχής που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, κατά τον καλύτερο 
δυνατό και νόμιμο τρόπο.  

6. Δεσμευτούν από τους Γενικούς και Ειδικούς όρους της παρούσας Πρόσκλησης.  

7. Καταθέσουν γραπτώς αίτημα διευκρίνισης, σε περίπτωση που υπάρχει, μέσω 
email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretariat @ gwpmed.org, το αργότερο ως την 
Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, ώρα 17:00.  

Οι ενδιαφερόμενοι πληροφορούνται ότι: 

8. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει προσφορές.  

9. Το έργο θα ανατεθεί στην έγκυρη προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή για τον 

προσφερόμενο εξοπλισμό που ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το 

Παράρτημα ΙΙΙ και που πληρεί όλες τις προδιαγραφές συμμετοχής σύμφωνα με το 

Παράρτημα ΙΙ. Ο ανάδοχος θα ενημερωθεί με σχετική επιστολή από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 



10. Με την κατάθεση της προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι όλοι οι 
εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν θα λαμβάνουν όλες τις νόμιμες αμοιβές και 
ασφαλιστικές καλύψεις σύμφωνα με την Ελληνική Εργατική Νομοθεσία και τις 
σχετικές διατάξεις. Επίσης ότι σε περίπτωση ατυχήματος κατά την υλοποίηση του 
έργου, ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη και δεν έχει καμία αξίωση 
αποζημίωσης από την αναθέτουσα αρχή. Για το λόγο αυτό, το έργο θα πρέπει να έχει 
ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα προσωπικού ή τρίτων καθώς και ζημιές προς 
τρίτους.  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η οικονομικότερη έγκυρη προσφορά που θα κατατεθεί, θα κηρυχτεί 
προσωρινός ανάδοχος του έργου. Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να καταθέσει 
τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά εντός 2 ημερών προκειμένου να 
αναδειχθεί σε οριστικό ανάδοχο: (α) ασφαλιστική ενημερότητα, (β) φορολογική 
ενημερότητα. Εφόσον ελεγχθούν τα δικαιολογητικά αυτά και κηρυχτεί οριστικός 
ανάδοχος, θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση. 

2. Το έργο έχει διάρκεια είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης έργου είναι η Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε μείωση αμοιβής κατά €200 ανά ημέρα, για κάθε 
ημέρα καθυστέρησης από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου, 
συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και δημόσιων αργιών, ως ένα μέγιστο  της τάξης 
του 15% της συνολικής αξίας τους Συμβολαίου. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητα και αντοχή του υλικού 
της μεμβράνης αλλά και την καλή εγκατάστασή της, για τουλάχιστον 5 χρόνια από 
την ολοκλήρωση του έργου, παράδοση και παραλαβή αυτού από την Αναθέτουσα 
αρχή. Στο διάστημα αυτό θα έχει πλήρη ευθύνη και υποχρέωση άμεσης 
αποκατάστασης αστοχιών εφαρμογής, οι οποίες δεν έχουν προκληθεί από δόλο ή 
από ανωτέρα βία (φυσικές καταστροφές, κ.α.).  

5.  Ο Ανάδοχος θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια των εργαζομένων 
και τρίτων στο χώρο της εγκατάστασης της δεξαμενής.  

6. Όροι Πληρωμής: Ο Ανάδοχος θα λάβει το 35% του συμφωνηθέντος τιμήματος 
με την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης και την έκδοση του αντίστοιχου 
τιμολογίου, και το υπόλοιπο 65% με την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου. Στο 
παραπάνω τίμημα περιλαμβάνεται το κόστος των προς προμήθεια ειδών, η αμοιβή 
του αναδόχου και τα γενικά ή ειδικά έξοδά του. 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Περιγραφή δεξαμενής 

Η δεξαμενή βρίσκεται στο χωριό Ανάληψη. Κατασκευάστηκε από οπλισμένο 
σκυρόδεμα και έχει εξωτερικές διαστάσεις Μ Χ Π Χ Υ = 17,50 Χ 4,50 Χ 3,00 μ και 
εσωτερική επιφάνεια 200 τ.μ. Η χρήση της είναι για αποθήκευση πόσιμου νερού. Για 
την στεγάνωσή της, θα χρησιμοποιηθεί ειδική μεμβράνη στεγανοποίησης, οπλισμένη 
με υαλοπίλημα με βάση εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO-PE). 

Χαρακτηριστικά μεμβράνης 

Η μεμβράνη πρέπει να:  

 είναι πιστοποιημένα κατάλληλη για πόσιμο νερό, 

 είναι οπλισμένη με υαλοπίλημα με βάση εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO-PE), 

 είναι πάχους 1,5mm, 

 μην περιέχει διαλύτες, μυκητοκτόνα, βαριά μεταλλικά στοιχεία, αλογόνα ή 
πλαστικοποιητές, 

 έχει υψηλή εφελκυστική αντοχή και επιμήκυνση, 

 έχει τη δυνατότητα γεφύρωσης αρμών. 
 

Απαιτούμενες εργασίες 

Οι εργασίες που απαιτούνται για την στεγάνωση της δεξαμενής είναι:  

• αποξήλωση των σημερινών σωλήνων για την διανομή της δεξαμενής και 
τοποθέτηση δύο νέων αγωγών εξόδου διαμέτρου Φ110 PE πιέσεως 16 atm. 

• τοποθέτηση εσωτερικά γεωυφάσματος ειδικού βάρους 300 gr/m2  ως 
υπόστρωμα για την προστασία της μεμβράνης από το σκυρόδεμα. 

• τοποθέτηση μεμβράνης FPO-PE πάχους 1,5 mm  εσωτερικά με αγκύρωσή της 
στην στέψη του τοίχου. Η αγκύρωση θα γίνει με την βοήθεια ανοξείδωτης 
λάμας, τοποθετημένη σε ύψος μεγαλύτερο από το ύψος υπερχείλισης. Για την 
περίπτωση που η στάθμη ανέβει πάνω από το ύψος της υπερχείλισης, η λάμα 
θα στεγανοποιηθεί με μαστίχη. Οι δε αγωγοί εξόδου θα στεγανοποιηθούν με 
την βοήθεια φλάντζας εσωτερικά.   

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

 

Ονοματεπώνυμο:  ________________________________ 

 

Επωνυμία Επιχείρησης: ________________________________ 

 

Διεύθυνση:   ________________________________ 

    ________________________________ 

    ________________________________ 

    ________________________________ 

 

ΑΦΜ:    ________________________________ 

ΔΟΥ:    ________________________________ 

 

Τηλέφωνο:   ________________________________ 

Κινητό:    ________________________________ 

 

Email:    ________________________________ 

Fax:     ________________________________ 

 

Προσφερόμενη τιμή (χωρίς ΦΠΑ): ____________________________ 

 

Προσφερόμενη τιμή με __% ΦΠΑ: ____________________________ 

 

 

Ημερομηνία:  

 

 

 

 

(Σφραγίδα & Υπογραφή) 

 


