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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ - ΑΓΑ: 
ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ - ΑΓΑΜ: 

 
ΠΡΟ:  ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ 
  ΓΙΑΠΟΡΑ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ ΡΟΓΟΤ 
 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
  ΓΡ. ΔΟΤ  
ΚΟΙΝ.:  Φ.831/ΑΓ.989 
  .374 
  Μαξηηζά, 11 επ 19 
 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 6/2019 ηοσ ΚΔΓΑ/Ρ 

 
 1. Σν ΚΔΓΑ Ρφδνπ πξνζθαιεί ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 
θαηαζέζνπλ έγγξαθε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηε ζχλαςε ζπκθσλεηηθνχ, φζνλ 
αθνξά ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ κφλσζεο σο θάησζη: 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Μ.Μ ΠΟΟΣ. 
ΣΙΜΗ      

ΑΝΑ Μ.Μ. 
ΜΔΡΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΤΛΙΚΑ ΜΟΝΩΗ 

Δπνμεηδηθφ αζηάξη λεξνχ δχν 
ζπζηαηηθψλ (Α+Β) 

kg 200 6.70 1.340,00   

Διαζηηθφ επαιεηθφκελν ζηεγαλσηηθφ 
πιηθφ πνιπνπξίαο δπν ζπζηαηηθψλ 
(Α+Β) 

kg 1.650 6,21 10.246,50  

Γηαιπηηθφ Αξαίσζεο kg 112 3.70 414,40  

Βαθή πξνζηαζίαο πνιπνπξίαο kg 200 8,91 1.782,00  

ΑΘΡΟΙΜΑ ΜΔΡΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  13.782,90 

 
,ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο δέθα ηξηψλ ρηιηάδσλ 
επηαθνζίσλ νγδφληα δχν επξψ θαη ελελήληα ιεπηψλ (13.782,90€) άλεπ ΦΠΑ, ήηνη 
δέθα επηά ρηιηάδσλ ελελήληα επξψ θαη νγδφληα ιεπηψλ (17.090,80€) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%.  
 
 2. Οη φξνη ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο έρνπλ σο θάησζη: 
 
  α. Αληηθείκελν ζπκθσλεηηθνχ:Τιηθά Μφλσζεο(CPV: 44112500-3 
Τιηθά Οξνθψλ), ζχκθσλα κε ηελ Πεξηγξαθή ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α», 
 
   β. Πξνυπνινγηζζείζα αμία (ρσξίο ΦΠΑ): δέθα ηξηψλ ρηιηάδσλ 
επηαθνζίσλ νγδφληα δχν επξψ θαη ελελήληα ιεπηψλ (13.782,90€) άλεπ ΦΠΑ, ήηνη 
δέθα επηά ρηιηάδσλ ελελήληα επξψ θαη νγδφληα ιεπηψλ (17.090,80€) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%. ε νπνία αλαιχεηαη ζε πίλαθα παξ. 1 αλσηέξσ. 
 
  γ. Πεξηγξαθή Τιηθψλ: Χο ην Παξάξηεκα «Α». 
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  δ. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο: Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, δειαδή η ταμηλόηερη 
ηιμή για ηο ζύνολο ηων σπό προμήθεια ειδών. Δπιζημαίνεηαι φηη νη 
πξνζθνξέο, πνπ ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη αλά θαηεγνξία εηδψλ, φπσο θαζνξίζζεθε πξηλ ηελ έλαξμε 
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζεσξνχληαη σο απαξάδεθηεο βάζεη ηνπ 
άξζξνπ 26 παξάγξαθνο 4β ηνπ Ν.4412/16. 

 
   ε. Πεξηερφκελν Πξνζθνξάο:  
 
   (1) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 
παξαξηήκαηνο «Β» ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
 
   (2)  Τπεύθσνη δήλωζη ηης παραγρ. 4 ηοσ άρθροσ 8 ηοσ 
Ν.1599/1986 (Α΄ 75), σπογεγραμμένη αρμοδίως, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε 
γλεζίνπ ππνγξαθήο, κε εκεξνκελία έσο θαη 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξν ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλνπλ 
φηη νη πξνζθέξνληεο έρνπλ κεξηκλήζεη λα απνθηήζνπλ εγθαίξσο πηζηνπνηεηηθά 
θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ηα νπνία λα θαιχπηνπλ θαη ηνλ 
ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα ηα 
ππνβάινπλ εθφζνλ αλαδεηρζνχλ πξνζσξηλνί αλάδνρνη, ζχκθσλα κε ην 
ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
 

                            (3)  Τπεύθσνη δήλωζη ηης παραγρ. 4 ηοσ άρθροσ 8 ηοσ 
Ν.1599/1986 (Α΄ 75), σπογεγραμμένη αρμοδίως, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε 
γλεζίνπ ππνγξαθήο, κε εκεξνκελία έσο θαη 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξν ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλνπλ 
φηη απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζην ζχλνιφ ηνπο, ζχκθσλα κε ην 
ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
                                
Η προζκόμιζη όλων ηων παραπάνω δικαιολογηηικών είναι σποτρεωηική 
επί ποινής αποκλειζμού. 
 
  ζη. Κξαηήζεηο: Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο αλά είδνο πξνκήζεηαο 
πεξηιακβάλνπλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ πνζνζηνχ 6,27868%.  
 
   δ. Φφξνο Δηζνδήκαηνο: Η δαπάλε ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε 
θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε θαζαξή αμίαο.  
 
   ε. Υξφλνο θαη ηφπνο παξάδνζεο: Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα 
παξαδνζνχλ ζην ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ (Άγηνο Φξαγθίζθνο Ρφδνπ) ηο ζσνηομόηερο 
δσναηόν από ηην σπογραθή ηοσ ζσμθωνηηικού και ότι ζε τρόνο 
μεγαλύηερο ηων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από ηην εν λόγω 
ημερομηνία. ε πεξίπησζε, κε παξάδνζεο ησλ πιηθψλ εληφο ηνπ αλσηέξσ 
ρξνληθνχ νξίνπ, πέξαλ ησλ ινηπψλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ, ε Μνλάδα 
δχλαηαη λα αθπξψζεη κνλνκεξψο ην ζπκθσλεηηθφ, ρσξίο θακηά ππνρξέσζε πξνο 
ηνλ αλάδνρν. 
 
   ζ. Γηαδηθαζία παξάδνζεο - παξαιαβήο: Σα ππφ πξνκήζεηα είδε  
ζα παξαιεθζνχλ απφ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ (Γεπηέξα - 
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Παξαζθεπή: 08:00 - 14:30), θαηφπηλ ηειεθσληθήο ζπλελλφεζεο γηα ηελ εκέξα θαη 
ψξα παξάδνζεο κε ην/νπο ζπκβαιιφκελν/νπο. Σα είδε ζα ειεγρζνχλ πνζνηηθά θαη 
πνηνηηθά (καθξνζθνπηθά) γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 
πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ  Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζεο. 
 
  η. Γηαδηθαζία εμφθιεζεο: 
 
   (1) Η εμφθιεζε ηνπ ηιμολογίοσ πώληζης αγαθών ζα 
δηελεξγεζεί κε Σαθηηθφ Υξεκαηηθφ Έληαικα (Σ.Υ.Δ.) ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ 
ηνπ ζπκβαιιφκελνπ, ηνλ νπνίν ζα δειψζεη ζηελ θαηαηεζείζα πξνζθνξά, απφ ην 
Γεκφζην ηξαηησηηθφ Σακείν Αζελψλ (ΓΣ/ΑΘ), εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε νξηζηηθή, 
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ. 
 

   (2) Καηά ηελ εμφθιεζε απαηηείηαη ε θαηάζεζε θνξνινγηθήο 
θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ απφ 
θνξείο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο. 

 
  ηα. Πξνζεζκία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ: Οη πξνζθνξέο 
θαηαηίζεληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ Κεληξηθή Γξακκαηεία ηεο Μνλάδαο 
(ΚΔΓΑ/Ρ Αεξνδξφκην Μαξηηζψλ) κέρξη ηελ Γεπηέξα 23 επηεκβξίνπ 2019 θαη ψξα 
14:00. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε Τπεξεζία νπδεκία επζχλε 
θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα 
απνζηαινχλ. Δπιζημαίνεηαι, φηη νη πξνκεζεπηέο δχλαηαη λα θαηαζέζνπλ ηελ 
πξνζθνξά ηνπο ηδηνρείξσο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε εηδηθά πξνο ηνχην 
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δηαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο  ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηάο ηεο, ήηνη ηελ Σξίηε 24 
επηεκβξίνπ 2019 θαη ψξα 10:00. 

 
  ηβ. Απνζθξάγηζε / Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ: Η απνζθξάγηζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ Σρίηη 24 επηεμβρίοσ 2019 και 
ώρα 10:00, ζην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ ηεο Μνλάδαο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 
δηελέξγεηαο. ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο δχλαηαη λα παξεπξίζθνληαη νη 
πξνζθέξνληεο, θαηφπηλ ηειεθσληθήο ελεκέξσζεο ηνπ Γξαθείνπ Αζθαιείαο ηεο 
Μνλάδαο (ηει: 2241047033 εζση.:5008 - fax: 2241047188).  

 
                      ηγ.  Μεηά ην πέξαο ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ε Δπηηξνπή 
ειέγρεη ηα θαηαηεζέληα δηθαηνινγεηηθά. 
 

              ηδ.    Η αλαζέηνπζα αξρή κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ 
εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνηεηλφκελν απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, πξνζσξηλφ 
αλάδνρν λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (δειαδή ηα απνδεηθηηθά 
έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16), 
εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ. 
 
                       ηε. Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηα νπνία ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, σο ε 
αλσηέξσ παξάγξαθνο 2(ηδ), είλαη ηα θάησζη: 
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              (1)  Τπεύθσνη δήλωζη ηης παραγρ. 4 ηοσ άρθροσ 8 ηοσ 
Ν.1599/1986 (Α΄ 75), σπογεγραμμένη αρμοδίως, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε 
γλεζίνπ ππνγξαθήο, κε εκεξνκελία έσο θαη 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξν ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλνπλ φηη, δελ 
ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (ζηελ πεξίπησζε ηνπ θπζηθνχ 
πξνζψπνπ) ή ησλ ππφρξεσλ θαηά πεξίπησζε πξνζψπσλ (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 
λνκηθφ πξφζσπν) ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73, παξ.1 ηνπ Ν.4412/16. ηελ πεξίπησζε λνκηθνχ 
πξνζψπνπ, ε ππνβνιή ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ζα πινπνηείηαη εθ κέξνπο ηνπ 
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. 
 

                   (2) Σα νομιμοποιηηικά έγγραθα ζύζηαζης και λειηοσργίας 
ηης εηαιρείας, ηηο πξάμεηο νξηζκνχ ησλ δηαρεηξηζηψλ γηα ηηο Δ.Π.Δ., Ι.Κ.Δ., Ο.Δ. θαη 
Δ.Δ. θαη ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ-Μειψλ γηα ηηο Α.Δ., θαζψο επίζεο ην 
παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

 
                              (3) Φορολογική και αζθαλιζηική ενημερόηηηα (άξζξν 73, 
παξ. α’ & β’ ηνπ Ν.4412/16) (γηα ηηο εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο), 
κε αληηθείκελν ηε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. Οη αλσηέξσ 
ελεκεξφηεηεο πξέπεη λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο. 

 
 
  ηζη. Υξεκαηνδφηεζε: ΑΛΔ 2410203001, ΔΦ: 1011204-01, ΑΑΤ 
7011/10-09-2019 (ΑΓΑ:ΦΜΥΡ6-2ΙΟ). 
 
   ηδ. Πιεξνθνξίεο: Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη σο εμήο: 
 

(1) Οηθνλνκηθά – δηαδηθαζηηθά ζέκαηα ζην ηει.: 
2241047033 εζση.:5040, γνο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο. 

 
(2) Σερληθά ζέκαηα ζην ηει.: 2241047033 εζση.:5750, 

Τπζγνο (ΣΔ) Παπαεπζπκίνπ Νηθφιανο. 
 
 3. Η δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δηέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πεξί πξνκεζεηψλ 
δηαηάμεηο (Ν.4270/14 θαη Ν.4412/16). 
 
 
                  
Αθξηβέο Αληίγξαθν  
 
κίαο (ΟΑΑΓ) Πνηκελίδεο Υαξ.  
Πξντζηάκελνο Κεληξηθήο Γξακκαηείαο 
ΚΔΓΑ/Ρ 
 

κρνο ( Ι ) Υξπζ. Βαιαξνχηζνο 
Γ  η  ν  η  θ  ε  η  ή  ο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
«Α» ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ (ΤΛΙΚΧΝ ΜΟΝΧΗ ΓΙΑ ΣΗ 
ΜΟΝΧΗ ΓΧΜΑΣΟ ΞΔΝΧΝΑ ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ) 
«Β» ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
«Γ» ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 
«Γ» ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 
«Δ» ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΦΧΝΗΣΙΚΟΤ 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα    
ΚΔΓΑ/Ρ/ΣΜ.ΟΙΚ. 
 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΚΔΓΑ/Ρ/Δ (εθηφο παξαξηεκάησλ) 
ΚΔΓΑ/Ρ/ΔΔΠ ( -||- ) 
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  ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ 
  ΓΙΑΠΟΡΑ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ ΡΟΓΟΤ 
  ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
  ΓΡ. ΔΟΤ 
  Μαξηηζά,11 επ 19 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»   
ΣΗΝ ΓΓΗ Φ.831/ΑΓ.989/.374  

 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ  
(ΤΛΙΚΑ ΜΟΝΩΗ ΓΩΜΑΣΟ ΞΔΝΩΝΑ ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ) 

 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Μ.Μ ΠΟΟΣ. 
ΣΙΜΗ      

ΑΝΑ Μ.Μ. 
ΜΔΡΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : ΤΛΙΚΑ ΜΟΝΩΗ 

Δπνμεηδηθφ αζηάξη λεξνχ δχν 
ζπζηαηηθψλ (Α+Β) 

kg 200 6.70 1.340,00   

Διαζηηθφ επαιεηθφκελν ζηεγαλσηηθφ 
πιηθφ πνιπνπξίαο δπν ζπζηαηηθψλ 
(Α+Β) 

kg 1.650 6,21 10.246,50  

Γηαιπηηθφ Αξαίσζεο kg 112 3.70 414,40  

Βαθή πξνζηαζίαο πνιπνπξίαο kg 200 8,91 1.782,00  

ΑΘΡΟΙΜΑ ΜΔΡΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  13.782,90 

 

 

 
 γνο ( Ο ) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 

Δπφπηεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
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  ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ 
  ΓΙΑΠΟΡΑ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ ΡΟΓΟΤ 
  ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
  ΓΡ. ΔΟΤ 
  Μαξηηζά, 11 επ 19 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β»   
ΣΗΝ ΓΓΗ Φ.831/ΑΓ.989/.374   
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπσλπκία Οηθνλνκηθνχ Φνξέα:  
ΑΦΜ:       
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: 
 
   
Α/Α CPV ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΛΙΚΟΤ 
ΜΜ Πνζφηε

ηα  
Σηκή ΜΜ 

ρσξίο 
Φ.Π.Α. (€) 

πλνιηθή Αμία 
ρσξίο Φ.Π.Α. 

(€) 

1 44112500-3 
Δπνμεηδηθφ αζηάξη 
λεξνχ δχν ζπζηαηηθψλ 
(Α+Β) 

kg 200   

2 44112500-3 

Διαζηηθφ 
επαιεηθφκελν 
ζηεγαλσηηθφ πιηθφ 
πνιπνπξίαο δπν 
ζπζηαηηθψλ (Α+Β) 

kg 1.650   

3 44112500-3 Γηαιπηηθφ Αξαίσζεο kg 112   

4 44112500-3 
Βαθή πξνζηαζίαο 
πνιπνπξίαο 

kg 200   

ύνολο τωρίς Φ.Π.Α. (€) :  

 
ΗΜΔΙΩΔΙ 
 

1. ηελ αλσηέξσ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ 
πνζνζηνχ 6,27868% επί ηεο θαζαξήο αμίαο. 

 
2. Πιένλ ησλ αλσηέξσ, ν Πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηα αθφινπζα ινηπά 

έμνδα: 
 
  α. Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά, πάζεο κνξθήο έμνδα ειέγρνπ 
– δνθηκψλ θαη ινηπά έμνδα, ηα νπνία απαηηνχληαη κέρξη ηελ Οξηζηηθή Πνηνηηθή θαη 
Πνζνηηθή Παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ζηνλ ηφπν παξάδνζεο. 
 
  β. Όια ηα έμνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζε πεξίπησζε απφξξηςεο 
ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή θαζπζηεξεκέλσλ παξαδφζεσλ. 
 

3. Δπίζεο παξαθξαηείηαη Φφξνο Δηζνδήκαηνο (Φ.Δ.), κε ζπληειεζηή 4% 
(γηα πιηθά). 

 
4. Η πιεξσκή ζα δηελεξγεζεί κε Σαθηηθφ Υξεκαηηθφ Έληαικα (ΣΥΔ) ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ζπκβαιιφκελνπ, ηνλ νπνίν ζα δεισζεί ζηελ 
θαηαηεζείζα πξνζθνξά, απφ ην ΓΣ/ΑΘ, εληφο εμήληα εκεξψλ απφ ηελ 
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εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη εθφζνλ νινθιεξσζεί ε νξηζηηθή, 
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 
ζπλαθζέλ ζπκθσλεηηθφ. 

 
5.  Η παξαιαβή ησλ αγαζψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ αξκφδηα επηηξνπή 

ηεο Μνλάδνο. 
 

6. Απαηηείηαη πξνζθφκηζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε 
ρξεκάησλ απφ ην δεκφζην (απφ θνξείο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο) ζε πεξίπησζε 
πνπ ε πξνκήζεηα είλαη άλσ ησλ 1.500,00€ (κφλν απφ ηνλ κεηνδφηε). 

 
7. Απαηηείηαη πξνζθφκηζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε 

εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ απφ θνξείο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, ζε 
πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα είλαη άλσ ησλ 3.000,00€ (κφλν απφ ηνλ κεηνδφηε). 
 

8. Ιζρχο πξνζθνξάο : ελελήληα (90) εκέξεο 
 
 
                  γνο ( Ο ) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 

Δπφπηεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
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  ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ 
  ΓΙΑΠΟΡΑ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ ΡΟΓΟΤ 
  ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
  ΓΡ. ΔΟΤ 
  Μαξηηζά,11 επ 19 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ»   
ΣΗΝ ΓΓΗ Φ. 831/ΑΓ.989/.374   

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ 4, Ν. 1599/1986) 

  
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο(3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο  ηεο § 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, πεξί ςεπδνχο δήισζεο, βεβαηψλσ 

φηη : έρσ κεξηκλήζεη λα απνθηήζσ εγθαίξσο ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά 
θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ηα νπνία λα θαιχπηνπλ θαη ηνλ 
ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο, πξνθεηκέλνπ απηά λα 
ππνβιεζνχλ εθφζνλ αλαδεηρζνχκε πξνζσξηλνί αλάδνρνη. 
 
 
 

                           Ηκεξνκελία 
                                     Τπνγξαθή 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟ(1):  

 Όλνκα :  Δπψλπκν :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :      

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :     

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο :  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  Σει :  

Σφπνο Καηνηθίαο :  Οδφο :  Αξηζ : ΣΚ : 

Αξ. 
Σειενκνηνηχπνπ   

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ (Δmail) :  
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 (1). Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ  
δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
 (2). Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3). «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 

ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη 
άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

 
 
 
 
 γνο ( Ο ) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 

Δπφπηεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
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  ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ 
  ΓΙΑΠΟΡΑ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ ΡΟΓΟΤ 
  ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
  ΓΡ. ΔΟΤ 
  Μαξηηζά,11 επ 19 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ»   
ΣΗΝ ΓΓΗ Φ.831/ΑΓ.989/.374   

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ 4, Ν. 1599/1986) 

  
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο(3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο  ηεο § 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, πεξί ςεπδνχο δήισζεο, δειψλσ φηη 
: Λάβαμε γνώζη ηων όρων ηης πρόζκληζης εκδήλωζης ενδιαθέρονηος Π.Δ.Δ. 
06/2019 ηοσ ΚΔΓΑ/ΡΟΓΟΤ, ηνπο νπνίνπο απνδερφκαζηε πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο, 
θαζψο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ, θαη φηη ηα 
πξνζθεξφκελα είδε θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 
 
 
 

                           Ηκεξνκελία 
                                     Τπνγξαθή 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟ(1):  

 Όλνκα :  Δπψλπκν :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :      

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :     

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο :  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  Σει :  

Σφπνο Καηνηθίαο :  Οδφο :  Αξηζ : ΣΚ : 

Αξ. 
Σειενκνηνηχπνπ   

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ (Δmail) :  
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 (1). Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ  
δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
 (2). Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3). «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 

ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη 
άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

 
 
 

                  
 

γνο ( Ο ) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
Δπφπηεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
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  ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ 
  ΓΙΑΠΟΡΑ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ ΡΟΓΟΤ 
  ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
  ΓΡ. ΔΟΤ 
  Μαξηηζά,11 επ 19 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ»   
ΣΗΝ ΓΓΗ Φ.831/ΑΓ.989/.374   
 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ 

 
ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ - ΑΓΑ: ………………………………………… 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ - ΑΓΑΜ: …………… (ζχκβαζεο) ……………… 
 

 Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο  
 

Για ηην Προμήθεια Τλικών Μόνωζης για ηις ανάγκες ηοσ ΚΔΓΑ/Ρ 
 

1. η... ……………………. ζήκεξα ………-……..-20…… κεηαμχ ησλ 
παξαθάησ ππνγεγξακκέλσλ: 

 
 α.  Σνπ ……………………………..…………………. ηεο  

………………………………………………….. σο εθπξφζσπνο ηεο ΠΑ θαη 
 
 β.  Σεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

…………………………………………………….………………  πνπ εδξεχεη ζηελ  
…………………………………….……………………………..…………………….. 
Σ.Κ.……………………… ηει…..…………………...FAX …………….…………. ΑΦΜ 
………………………….. ΓΟΤ……………, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ/ηελ 
………………………………………………………. κε ην ππ’ αξηζκ 
……..…………….…… ΑΓΣ, ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ν Αλάδνρνο», 
ζπκθσλήζεθε ε πξνκήζεηα αγαζψλ σο θάησζη: 

 
Α/Α CPV ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΛΙΚΟΤ 
ΜΜ Πνζφηε

ηα  
Σηκή ΜΜ 

ρσξίο 
Φ.Π.Α. (€) 

πλνιηθή Αμία 
ρσξίο Φ.Π.Α. 

(€) 

1 44112500-3 
Δπνμεηδηθφ αζηάξη 
λεξνχ δχν ζπζηαηηθψλ 
(Α+Β) 

kg 200   

2 44112500-3 

Διαζηηθφ 
επαιεηθφκελν 
ζηεγαλσηηθφ πιηθφ 
πνιπνπξίαο δπν 
ζπζηαηηθψλ (Α+Β) 

kg 1.650   

3 44112500-3 Γηαιπηηθφ Αξαίσζεο kg 112   

4 44112500-3 
Βαθή πξνζηαζίαο 
πνιπνπξίαο 

kg 200   

ύνολο τωρίς Φ.Π.Α. (€) :  
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2. Η παξαπάλσ πξνκήζεηα, επηβαξχλεηαη κε θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ 
πνζνζηνχ 6,27868% επί ηεο θαζαξήο αμίαο θαζψο θαη ΦΠΑ 24%. 

 
3. Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα Δπηηξνπή βάζεη ηεο 

ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, νη νπνίεο 
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο. 

 
4.  Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ηο ζσνηομόηερο δσναηόν από ηην 

σπογραθή ηοσ ζσμθωνηηικού και ότι ζε τρόνο μεγαλύηερο ηων δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από ηην εν λόγω ημερομηνία. ε πεξίπησζε, κε 
παξάδνζεο ησλ πιηθψλ εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ νξίνπ, ε Μνλάδα δχλαηαη λα 
αθπξψζεη κνλνκεξψο ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ, ρσξίο θακηά ππνρξέσζε πξνο ηνλ 
αλάδνρν. 

 
5.  Η πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη απφ ην Γεκφζην ηξαηησηηθφ Σακείν 

ηεο Αζήλαο (ΓΣ/ΑΘ) κε ηελ έθδνζε Σαθηηθνχ Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο (ΣΥΔ) ζηνλ 
αξηζκφ (IBAN) ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην αξγφηεξν ζε εμήληα (60) εκέξεο κεηά 
ηελ πξνζθφκηζε ζηε Μνλάδα ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ:  

 
α. Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ή ζε 

πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο, απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ 
απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/16. 

 
β. Γξακκάηην εηζαγσγήο ησλ πιηθψλ ζηηο απνζήθεο ηεο Μνλάδαο. 
 
γ. Σηκνιφγην πψιεζεο αγαζψλ. 
 
δ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο κε αηηηνινγία «γηα 

είζπξαμε ρξεκάησλ απφ Φνξείο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο». 
 
ε. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ελήκεξνο 
σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 

 
ζη.  Βεβαίσζε ηεο Σξάπεδαο ή θσηναληίγξαθν 1εο ζειίδαο βηβιηαξίνπ 

απφ φπνπ πξνθχπηεη ν αξηζκφο ινγαξηαζκνχ (IBAN) θαη ε Σξάπεδα κέζσ ηεο 
νπνίαο ζα εμνθιεζεί ν Αλάδνρνο. Δπηζεκάλεηαη φηη ε επσλπκία ηνπ δηθαηνχρνπ 
ηνπ ινγαξηαζκνχ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη πιήξσο κε  ηελ επσλπκία ζην ηηκνιφγην. 
 

6. Δπηπξφζζεηα παξαθξαηείηαη Φφξνο Δηζνδήκαηνο, κε ζπληειεζηή  
4% γηα πξνκήζεηεο αγαζψλ. Η Μνλάδα κεηά ηελ εμφθιεζε, ζα ρνξεγήζεη ζρεηηθή 
βεβαίσζε γηα ηελ παξαθξάηεζε ηνπ αλψηεξνπ θφξνπ, πξνθείκελνπ λα 
ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ ππνβνιή ηεο εηεζίαο θνξνινγηθήο ηνπ δήισζεο ηνπ 
Αλαδφρνπ ζηηο νηθείεο Γ.Ο.Τ. 

 
7. Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ, 

ηνπ νπνίνπ αλαπφζπαζην κέξνο είλαη ην Παξάξηεκα «Α» θαη «Β» ηνπ παξφληνο 

θαη αλαιακβάλεη ηελ παξαπάλσ πξνκήζεηα νλνκαζηηθνχ πνζνχ επξψ  
…………..…………….…... (€ …………..) . 
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ειίδα 15 απφ 15 

 

8. Σν παξφλ ζπκθσλεηηθφ αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε θαη απφ 
ηνπο δχν (2) πκβαιινκέλνπο, ππνγξάθεηαη ζε δχν (2) φκνηα πξσηφηππα απηνχ, 
εθ ησλ νπνίσλ ην έλα (1) ιακβάλεη ν Αλάδνρνο. 

 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 

Ο Ο 
ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΓΟΥΟ 

  
  
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

 «Α» ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ 

 «Β» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 
 
 
 
                  
 

γνο ( Ο ) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
Δπφπηεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΛΑΔ6-ΑΥ1
19PROC005542724 2019-09-11


