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 1. Έρνληαο ππφςε: 

  α. Σηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ: 

    (1) Σνπ Ν.Γ 721/70 (ΦΔΚ Α/251/70) «Πεξί Οηθνλνκηθήο 
Μέξηκλαο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ ΔΓ». 

    (2) Σνπ N.2292/95 «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Τπνπξγείνπ 
Δζληθήο Άκπλαο, δηνίθεζε θαη έιεγρνο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε. 

    (3) Σνπ N.2690/99 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 
Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4024/11 θαη ηνλ 
Ν.4250/14. 

    (4) Σνπ Ν.3861/10 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4210/13. 

    (5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.3943/11 φπσο ηζρχεη, 
πεξί «πκςεθηζκφ ρξεψλ κε απαηηήζεηο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ». 

    (6) Σνπ Ν.4013/11 «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

    (7) Σνπ Ν.4152/13 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο 
ζηελ Οδεγία 2011/7 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

    (8) Σνπ Ν.4172/13 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα 
εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4046/2012, ηνπ Ν. 4093/2012 θαη ηνπ Ν. 4127/2013 θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4254/2014. 

    (9) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.4174/13 φπσο ηζρχεη, 
πεξί «Πξνζθφκηζεο Απνδεηθηηθνχ Δλεκεξφηεηαο». 

    (10) Σνπ Ν.4270/14 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 

ΠΡΟ: ΚΔΓΑ/Ρ/Δ ΚΔΓΑ/Ρ 

  ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

 

 

 ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
Φ.831/ΑΓ.988  

ΚΟΙΝ : ΚΔΓΑ/Ρ/TM.OIK. 
 
 

.373 
Μαξηηζά, 11 επ 19  

ΘΔΜΑ: 

 

 

 

ΥΔΣ:  

  

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (Π.7/19) γηα ηελ Παξνρή 
Τπεξεζηψλ Αληηθαηάζηαζεο ηεο Μφλσζεο Γψκαηνο Ξελψλα ΚΔΓΑ/Ρ κε 
Λήςε Έγγξαθσλ Δλζθξάγηζησλ Πξνζθνξψλ 
 
Τ.. 02 επ 19/ΚΔΓΑ/ΡΟΓΟΤ/Δ 
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    (11) Σνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α’ 147/08-08-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο 
Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

    (12) Σνπ Π.Γ. 80/16 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 
δηαηάθηεο». 

    (13) Σε Φ.800/133/13489319-11-07Απφθαζε ΤΦΔΘΑ (ΦΔΚ 
Β/2300/3-12-07) «Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο ησλ Τθππνπξγψλ 
Δζληθήο Άκπλαο ζε Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα ηεο Γηνηθήζεσο ησλ Δ.Γ. 
θαη ζε Πξντζηάκελνπο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηέο». 

        β. Σν ΑΓ.Φ.835/3765/.807/29 Απγ 19/ΓΑΤ/Γ2/2 έγγξαθν κε ην 
νπνίν κεηαβηβάζηεθε ζην ΚΔΓΑ/Ρ ε δηνίθεζε ηεο απαηηνχκελεο πίζησζεο γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέκαηνο.  

                 γ.  Σν ππ΄ αξηζ. 19REQ005508109/03-09-2019 Πξσηνγελέο Αίηεκα 
κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο ζέκαηνο. 

                 δ.    Σν ππ΄ αξίζκ. 19REQ005540796/10-09-2019 Δγθεθξηκέλν Αίηεκα 
κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο ζέκαηνο. 

         ε. Σελ αλαγθαηφηεηα-ζθνπηκφηεηα πινπνίεζεο ηεο ππφςε 
ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα κνλσζεί ν Ξελψλαο ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ απφ ηηο ζπλζήθεο 
πγξαζίαο ηεο λήζνπ Ρφδνπ. 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

 

 

 2. Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (ΠΔΔ) ζε έλα ζηάδην ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4412/16, κε έγγξαθεο ελζθξάγηζηεο 
πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή (ρακειφηεξε ηηκή), γηα ηελ Παξνρή 
Τπεξεζηψλ Αληηθαηάζηαζεο ηεο Μφλσζεο Γψκαηνο Ξελψλα ΚΔΓΑ/Ρ, σο ην 
Παξάξηεκα «Α» ηεο παξνχζαο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ κε ηελ 
ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ. 

 3. Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο είλαη 13.700,00 
€ πιένλ ΦΠΑ 24% (16.988,00 € κε ΦΠΑ). 

 4. Ζ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα δηελεξγεζεί ηελ 25η 

επηεμβπίος 2019 ημέπα Σεηάπηη και ώπα 10:00 ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο 
Οηθνλνκηθνχ ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ. 

 5. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ πξφζθιεζε 
κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

  α. Σελ απνζηνιή ηνπο ζηε Γηεχζπλζε ΚΔΓΑ/Ρ (Αεξνδξφκην 
Μαξηηζψλ, Μαξηηζά, Σ.Κ. 85106) ηαρπδξνκηθά, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courrier 
ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, κε ηελ απαξαίηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε φηη απηέο 
ζα πεξηέιζνπλ ζηελ Τπεξεζία (Γξακκαηεία ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ απφ ηελ νπνία ζα 
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απνδίδεηαη αξηζκφο πξσηνθφιινπ εηζεξρφκελεο αιιεινγξαθίαο) κέρξη ηελ 24η 

επηεμβπίος 2019 ημέπα Σπίηη και ώπα 14:00. ηελ πεξίπησζε ηεο 
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην 
πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ.  

  β. Σελ θαηάζεζή ηνπο ηδηνρείξσο, είηε απηνπξνζψπσο είηε κε εηδηθά 
πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο 
πξφζθιεζεο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο ΠΔΔ. 

 6. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν 
ηξφπν ζηελ Τπεξεζία κεηά ηηο παξαπάλσ εκεξνκελίεο θαη ψξεο, ζεσξνχληαη 
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

 7. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην 
ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο, ήηνη ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηεο 
Πξφζθιεζεο. 

 8. Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξφζθιεζεο δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί 
κε ηελ πξνζθνξά ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

 9. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ 
αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε, αηηηνινγεκέλε 
γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Πξφζθιεζεο. Ωο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη 
επίζεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή ηεο Τπεξεζίαο. Ζ δηαπίζησζε γηα ηε ζπκθσλία ή αζπκθσλία κε ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, γίλεηαη κεηά απφ 
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηεο Πξφζθιεζεο θαη ηελ 
έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ ηεο Μνλάδαο. 

 10. Οη ηηκέο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ην κεηνδφηε 
κέρξη ηελ πινπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ πνπ ζα ππνγξαθεί.  

 11. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο, 
ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
πξφζθιεζεο, λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά 
πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/16. 

 12. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα 
επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο ζρεηηθά κε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

 13. Αληίγξαθα ηνπ πιήξνπο ζψκαηνο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο 
δηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.pdf) απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο 
Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (www.haf.gr), ηε «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ην «Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.» ζην 
δηαδίθηπν. 

 

 14. Γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα δηαδηθαζηψλ ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα 
Οηθνλνκηθνχ ηεο Μνλάδαο ηει. 22410-47033 εζση.:5040 {αξκφδηνο γφο (Ο) 
Παλαγηψηεο Αξθάδαο} θαη γηα ηερληθέο πιεξνθνξίεο απφ ην κήλνο πληήξεζεο 
Δγθαηαζηάζεσλ ηεο Μνλάδαο ηει. 22410-47033 εζση.:5750 {αξκφδηνο Τπζγφο 
(ΣΔ) Παπαεπζπκίνπ Νηθφιανο}. Δπηπξφζζεηα νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί 
θνξείο δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επηηφπηα επίζθεςε ζηνπο ρψξνπο ηεο 

ΑΔΑ: ΩΜΗΦ6-ΜΥΟ
19PROC005542820 2019-09-11



 

5 
 

Μνλάδαο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ 
αηηήκαηνο. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

«Α» Γεληθά ηνηρεία Πξφζθιεζεο 

«B» Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη Πξφζθιεζεο  

«Γ» Σερληθή Πεξηγξαθή Αληηθαηάζηαζεο Μφλσζεο ΚΔΓΑ/Ρ 

«Γ» ρέδην πκθσλεηηθνχ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  
Αθξηβέο Αληίγξαθν  
 
κίαο (ΟΑΑΓ) Πνηκελίδεο Υαξ.  
Πξντζηάκελνο Κεληξηθήο Γξακκαηείαο 
ΚΔΓΑ/Ρ 
 

κρνο ( Η ) Υξπζ. Βαιαξνχηζνο 
Γ  η  ν  η  θ  ε  η  ή  ο 
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              ΚΔΓΑ/Ρ 
              ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ                                           ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
Φ.831/ΑΓ.988/.373              Μαξηηζά, 11 επ 19 
        
  

ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΤΠΖΡΔΗΑ Παξνρή Τπεξεζηψλ Αληηθαηάζηαζεο ηεο 
Μφλσζεο Γψκαηνο Ξελψλα ΚΔΓΑ/Ρ 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ 
ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ ΚΔΓΑ/Ρ 

CPV 45261410-1 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ 
Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή 
Άπνςε Πξνζθνξά κε Βάζε ηελ Σηκή 

(Υακειφηεξε Σηκή)  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ 

ΒΑΡΤΝΔΗ 

ΑΛΔ 2420301001, ΔΦ: 1011204-01, ΑΑΤ 
7031/10-09-2019 (ΑΓΑ:Ω13Γ6-ΛΓΜ). 

 

ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΖ 
Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ απφ ηελ 

εκεξνκελία ζχλαςεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 
ΠΛΔΟΝ Φ.Π.Α. 

Γεθαηξείο Υηιηάδεο Δπηαθφζηα Δπξψ 
(13.700,00 €) πιένλ ΦΠΑ 24% 
 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

 

Καηά ηελ πιεξσκή ζα παξαθξαηείηαη ν 
πξνβιεπφκελνο, απφ ην Ν.4172/13 άξζξν 
64, θφξνο εηζνδήκαηνο 8%, φπσο απηφο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΠΡΟΚΛΖΖ 25 επηεκβξίνπ 2019 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ωο θχξην ζψκα πξφζθιεζεο εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΔΓΑ/ΡΟΓΟΤ 

 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
ΚΔΓΑ/ΡΟΓΟΤ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Δμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο 
δηελέξγεηαο ηεο πξφζθιεζεο 
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   1.     Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηε Μνλάδα. 

 2. Ζ πξφζθιεζε ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 
ηα Παξαξηήκαηά ηεο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
   
     
 

       γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
                 ΔΟΤ ΚΔΓΑ/Ρ 
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              ΚΔΓΑ/Ρ 
              ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ                                           ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
Φ.831/ΑΓ.988/.373                                Μαξηηζά, 11 επ 19 
 

  

ΓΓΔΔΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΓΓΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΛΛΗΗΗΗ  
 

Άπθπο 1ο 

Ανηικείμενο Παποσήρ Τπηπεζιών 

 1. Ζ πξνυπνινγηζζείζα αμία ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
δεθαηξηψλ ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ επξψ (13.700,00 €) πιένλ ΦΠΑ 24%, γηα ηελ 
Παξνρή Τπεξεζηψλ Αληηθαηάζηαζεο ηεο Μφλσζεο ηνπ Γψκαηνο Ξελψλα ΚΔΓΑ/Ρ. 

 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή (ρακειφηεξε ηηκή).   

 

Άπθπο 2ο                                           

Αποζθπάγιζη Πποζθοπών 

  Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί δεκφζηα ζηηο 25 

επηεμβπίος 2019, ημέπα Σεηάπηη και ώπα 10:00, ζηα γξαθεία ηνπ ηκήκαηνο 
Οηθνλνκηθνχ ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ.  

 

Άπθπο 3ο 

Καηάπηιζη και Τποβολή Πποζθοπών 

 1. Οη πξνζθνξέο πξέπεη: 

  α. Να έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο 
ηερληθνχο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη 
ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

  β. Να είλαη θαζαξνγξακκέλεο θαη λα κε θέξνπλ παξάηππεο 
δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ 
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηε θαη 
κνλνγξαθεκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπή απνζθξάγηζεο 
θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη γεληθά ζα 
επηβεβαηψλεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο.  

 2. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ 
αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο 
δηελέξγεηαο ηεο πξφζθιεζεο. 

 3. Ωο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ 
παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο πξφζθιεζεο. 

 4. Δπί ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο αλαγξάθνληαη επθξηλψο νη αθφινπζεο 
ελδείμεηο: 

  α. ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία γξάκκαηα) 
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  β. Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο Π.7/19 γηα ηελ Παξνρή 
Τπεξεζηψλ Αληηθαηάζηαζεο ηεο Μφλσζεο ηνπ Γψκαηνο Ξελψλα ΚΔΓΑ/Ρ. 

  γ. Σελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ). 

  δ. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 5. Ο θάθεινο πξνζθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ πξφζθιεζε ζα 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

  α. Πηζηνπνηεηηθφ/Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16, κε 
ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά 
ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηεο πξφζθιεζεο. 

                β.     Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαζψο επίζεο 
θαη ην ηζρχνλ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη λνκηθά 
πξφζσπα. Σα ελ ιφγσ έγγξαθα γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο 
ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο ηα πξψηα θαη έσο ηξηάληα (30) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ην δεχηεξν. 

  γ. Τπεύθςνη δήλωζη ηηρ παπαγπ. 4 ηος άπθπος 8 ηος 

Ν.1599/1986 (Α΄ 75), ςπογεγπαμμένη απμοδίωρ, σο ην ππφδεηγκα ηεο 
πξνζζήθεο «1» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο, ε νπνία 
ζα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δέθα (10) εκεξψλ πξν ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, γηα ηελ νπνία δελ 
απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή 
ηα ΚΔΠ, θαη ζηελ νπνία: 

   (1) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο. 

   (2) Να δειψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπο δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ 
ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

    (α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή 
νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ 
L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42). 

    (β) Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο 
πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 
25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE L ηεο 31.7.2003, ζ.54), θαζψο θαη φπσο 
νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

    (γ) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο 
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ.48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 
2803/2000 (Α΄ 48). 

    (δ) Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία 
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ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 
απηήο.  

    (ε) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 
ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο 
Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 
γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166). 

    (ζη) Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 
θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΔΔ Λ 101 ηεο 15.4.2011, ζ.1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).  

εκεηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ Τπεχζπλε Γήισζε αθνξά ηνλ δηαρεηξηζηή ζε 
πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ 
θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνλ 
δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ) θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. 

   (3) Να βεβαηψλεηαη φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε ηεο δηάηαμεο ηεο 
παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Α.Ν. 1400/73 θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο 
άκεζνπο ή έκκεζνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο, κφληκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο 
ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δ.Γ. γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ 
απνζηξαηεία ηνπο. 

   (4) Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη 
πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, εθφζνλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαδεηρζεί πξνζσξηλφο αλάδνρνο. 

   (5) Να βεβαηψλεηαη φηη έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρνληαη ην 
ζχλνιν ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, θαζψο θαη φηη έιαβαλ γλψζε ησλ 
δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο. 

   (6)  Να βεβαηψλεηαη φηη ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο 
Αληηθαηάζηαζεο ηεο Μφλσζεο ηνπ Γψκαηνο Ξελψλα ΚΔΓΑ/Ρ εθφζνλ 
αλαδεηρζνχλ αλάδνρνη. 

   (7) Να βεβαηψλεηαη φηη γηα ηπρφλ αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπο ζα πξνβαίλνπλ ζε ελεκέξσζε ηεο Τπεξεζίαο έλα (1) κήλα 
πξηλ.  

  δ. Σελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο ζε επξψ, αξηζκεηηθψο θαη 
νινγξάθσο, ζχκθσλα κε ηελ πξνζζήθε «2» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. ε 
πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο θαη 
νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. Δπίζεο, ζηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ (%), ζην νπνίν 
ππάγεηαη ε ππφςε παξνρή ππεξεζίαο θαζψο θαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, σο Άξζξν 5 παξαθάησ. 
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  ε. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξφζθιεζε κε εθπξφζσπφ ηνπο. 

 

ζη.  Τπεύθςνη δήλωζη ηηρ παπαγπ. 4 ηος άπθπος 8 ηος 

Ν.1599/1986 (Α΄ 75), ςπογεγπαμμένη απμοδίωρ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε 
γλεζίνπ ππνγξαθήο, ε νπνία ζα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δέθα (10) 
εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 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. 
 

 

Άπθπο 4ο 

Παποσή Τπηπεζιών Ανηικαηάζηαζηρ ηηρ Μόνωζηρ ηος Γώμαηορ Ξενώνα 

ΚΔΓΑ/Ρ 

 

 χκθσλα κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο παξνχζαο 
Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο Π.7/19 ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ. 

 

Άπθπο 5ο  

Ιζσύρ Πποζθοπών-Αξιολόγηζη Πποζθοπών 

 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εμήληα 
(60) εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. 
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 97 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 2. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. ε πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα δηαιακβαλφκελα 
ζην άξζξν 90 ηνπ Ν.4412/16. 

         3.     Απαξάδεθηεο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη: 

  α. φζεο ππνβάιινληαη απφ πξνζθέξνληεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηα 
απαηηνχκελα πξνζφληα, 

  β. φζσλ ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, φπσο θαζνξίζζεθε θαη ηεθκεξηψζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

  4.  Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ 
ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη΄ αλψηαην φξην γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ πξφζθιεζε. Μεηά ηε ιήμε θαη 
ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο πξφζθιεζεο ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηεο 
δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 
πξφζθιεζε κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, 
εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο 
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ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία  
ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπ. 

 5.  Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ή εκπνδηζηεί ε πξφνδνο απηνχ, 
ζπλεπεία άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά 
πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ 
ηελ πξφζθιεζε. 

 

Άπθπο 6ο 

Κλήζη Πποζωπινού Αναδόσος για Πποζκόμιζη Γικαιολογηηικών 

Καηακύπωζηρ 

 

1.  Ζ 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. 
 
           2.  Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηα νπνία ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, σο ε αλσηέξσ 
παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, είλαη ηα θάησζη: 
 

  α.  Τπεύθςνη δήλωζη ηηρ παπαγπ. 4 ηος άπθπος 8 ηος 

Ν.1599/1986 (Α΄ 75), ςπογεγπαμμένη απμοδίωρ, 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. 
 

          β.    Σα νομιμοποιηηικά έγγπαθα ζύζηαζηρ και λειηοςπγίαρ ηηρ 

εηαιπείαρ, ηηο πξάμεηο νξηζκνχ ησλ δηαρεηξηζηψλ γηα ηηο Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ., Ο.Δ. θαη 
Δ.Δ. θαη ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ-Μειψλ γηα ηηο Α.Δ., θαζψο επίζεο ην 
παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

 

                       γ.   Φοπολογική και αζθαλιζηική ενημεπόηηηα (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. 
 

Άπθπο 7ο 

Τλοποίηζη Όπων ςμθωνηηικού 
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 1. Ζ πινπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην 
ζπληνκφηεξν δπλαηφλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχλαςήο ηνπ, απφ θαηάιιειν 
πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν. 

 2. Γηα ηελ εμαζθάιηζε εηζφδνπ ζηε Μνλάδα, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεί ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη: 

  α. Να έρεη εμνπζηνδφηεζε απφ ην Γξαθείν Αζθάιεηαο ηεο Μνλάδαο. 

  β. Να είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, λα επηδεηθλχεη άςνγε 
ζπκπεξηθνξά έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Μνλάδνο θαη λα ζέβεηαη ηνπο λφκνπο 
θαη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο. 

 3. Ο πξνκεζεπηήο είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππεχζπλνο (πνηληθά θαη 
αζηηθά) γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζην εηζεξρφκελν ζηε Μνλάδα 
πξνζσπηθφ ηνπ. 

 4. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνμελεζεί αηχρεκα απφ ακέιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε ή νηηδήπνηε, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη 
απεξηφξηζηα. 

 

Άπθπο 8ο 

Πληπωμή-Γικαιολογηηικά-Κπαηήζειρ 

 1. Ζ εμφθιεζε ηνπ ηιμολογίος παποσήρ ςπηπεζιών 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 παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ 
αξκφδηα επηηξνπή. Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εμφθιεζεο 
θξίλνληαη ηα θάησζη: 
 

α. Βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ αληηθαηάζηαζεο ηεο 
κφλσζεο ηνπ δψκαηνο Ξελψλα ΚΔΓΑ/Ρ πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην κήλνο 
πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ (Δ) ηεο Μνλάδαο θαη ζα ζεσξείηαη απφ ην 
Γηνηθεηή ηεο Μνλάδαο.    

 
                     β. Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο.  
              

    γ. Βεβαίσζε ηεο Σξάπεδαο ή θσηναληίγξαθν 1
εο

 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. 
. 
                     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 νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 

 2. Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ (δ) θαη (ε) δηθαηνινγεηηθψλ απνηειεί 
ιφγν ιχζεσο ηεο ζχκβαζεο.  
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 3. Καηά ηελ εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα παξαθξαηείηαη θφξνο 
εηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 8%, ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 ηνπ Ν. 4172/13, φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

        4.     Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο (6,27868%) επί ηεο 
θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ, νη νπνίεο αλαιχνληαη αθνινχζσο: 

         α. Τπέξ ΜΣΑ 4%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ 
άξζξνπ 7 ηνπ Ν.Γ. 3981/59. 

         β. Τπέξ Δ.Λ.Ο.Α.Α. 2%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 
ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.Γ. 398/74. 

                 γ. Τπέξ Υαξηφζεκνπ 0,12%, (6*2%) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.187/43 θαη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κψδηθα 
Σειψλ Υαξηνζήκνπ (ΠΓ 28/1931 ΦΔΚ Α’ 239) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

          δ. Τπέξ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 0,024%, (0,12* 20%) ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4169/1961 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

  ε. Τπέξ ΔΑΑΓΖΤ 0,07%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ 
άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4115/2013(Α΄24) φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 5 ηνπ 
άξζξνπ 375 ηνπ Ν.4412/16 θαη απφ ην άξζξν 44 ηνπ Ν.4605/19. 

       ζη. Υαξηφζεκν 0,0021% (0,07*3%) θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 0,00042% 
(0,0021*20%), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ΄αξηζκ. 5143/11-12-
2014 (ΦΔΚ Β΄33350 Τ.Α.). 

  δ.  Τπέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 
0,06%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο ππ΄ 
Αξ. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ. 

  ε. Τπέξ ραξηνζήκνπ ΑΔΠΠ 0,0018% (0,06*3%) θαη ΟΓΑ 
ραξηνζήκνπ ΑΔΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 6 ηεο ππ΄ Αξηζκ. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

  

Άπθπο 9ο 

Λοιπέρ Γιαηάξειρ 

 1. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, 
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηδίσο δε νη δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4412/16, ελψ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, ηππνπνίεζεο, 
κεηαθνξάο ηνπο θιπ, ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα απφ ηελ νηθεία εζληθή θαη 
επξσπατθή λνκνζεζία. 
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 2. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο. 

 

 
 

 

 

 

ΠΡΟΘΖΚΔ 

«1» Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ Ν.1599/1986 

«2» Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
  

       γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
                  ΔΟΤ ΚΔΓΑ/Ρ 
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        ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 
        ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
ΣΖ Φ.831/ΑΓ.988/.373                            Μαξηηζά, 11 επ 19 
 
 
 
 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΣΟΤ Ν.1599/1986 

 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 

Ζ 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 ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

           Ζκεξνκελία:       
(Τπνγξαθή) 

 
(1) Αναγράθεηαι από ηον ενδιαθερόμενο πολίηη ή Αρτή ή η Υπηρεζία ηοσ δημόζιοσ ηομέα, ποσ απεσθύνεηαι η αίηηζη. 
(2) Αναγράθεηαι ολογράθως.  
(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. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ 
δεινχζα. 

 
 
 

 
 

ΠΡΟ(1): ………………………………….………………………………….. 

 Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:      

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:     

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

    
 

   γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
                    ΔΟΤ ΚΔΓΑ/Ρ 
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        ΚΔΓΑ/Ρ 
        ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
ΣΖ Φ.831/ΑΓ.988/.373                    Μαξηηζά, 11 επ 19 
 
 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΡΟΦΔΡΘΔΙΑ 

ΣΙΜΗ (Απιθμηηικώρ & 

Ολογπάθωρ) 

1 
Δξγαζίεο απνμήισζεο παιαηάο θαη 

θαηαζθεπήο  λέαο κφλσζεο πνιπνπξίαο 
σο ζπλεκκέλε Σ.Π 

 

 
 1. ηελ αλσηέξσ ηηκή ζα δηελεξγνχληαη θξαηήζεηο πνζνζηνχ 6,27868% θαη 
παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 8% (ζην πνζφ κεηά ηηο θξαηήζεηο 
6,27868%).  

 2. Σν πνζνζηφ ΦΠΑ ζην νπνίν ππάγεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ είλαη …… . 

 3. Ζ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο είλαη ………….. (….) εκέξεο. 

  Δπηζεκαίλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε θαηάζεζε πξνζθνξάο ππφ έηεξν 
έληππν, σζηφζν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο. 

 
....................................... 

 (Ζκεξνκελία) 
 
Ο 

Πξνκεζεπηήο 
   (θξαγίδα-ππνγξαθή) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

     
 

   γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
                        ΔΟΤ ΚΔΓΑ/Ρ 
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ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑΠΟΡΑ 

ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ ΡΟΓΟΤ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΔΗ: ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 16.988,00 € (με ΦΠΑ) 

ΔΣΟ: ΔΠ. 2019 

 

 

 

 
 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΩΗ ΣΟΤ ΓΩΜΑΣΟ ΞΔΝΩΝΑ 

ΚΔΓΑ/Ρ Μ-102 

              ΚΔΓΑ/Ρ 
              ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ                                           ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
Φ.831/ΑΓ. 988/.373              Μαξηηζά, 11 επ 19 
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ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑΠΟΡΑ 

ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ ΡΟΓΟΤ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  

  

 

ΔΡΓΟ: «Ανηικαηάζηαζη Μόνωζηρ 

Γώμαηορ Ξενώνα  ΚΔΓΑ/Ρ  Μ-

102.» 
  

 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 1. ΓΔΝΙΚΑ 
 Ζ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππάξρνπζαο κφλσζεο δψκαηνο  ζηνλ μελψλα ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ. 
  πγθεθξηκέλα, ζα γίλεη απνμήισζε ηεο πθηζηάκελεο κφλσζεο απφ αθαιηφπαλν (ςεθίδα) θαη ζηελ 
λέα επηθάλεηα ζα θαηαζθεπαζζεί λέα πγξνκφλσζε κε κνλσηηθφ πνιπνπξίαο. Πξφθεηηαη γηα ζηεγαλσηηθφ 
πνιπνπξίαο πςεινχ πάρνπο, ηδαληθφ γηα εθηεζεηκέλεο ηαξάηζεο φπνπ απαηηνχληαη πςειέο κεραληθέο 
αληνρέο. ρεκαηίδεη κία ζηεγαλή κεκβξάλε, αδηαπέξαζηε απφ ηελ πγξαζία κε αληνρή ζηελ ειηαθή 
αθηηλνβνιία θαη ζηελ κεραληθή θαηαπφλεζε. Παξνπζηάδεη κεδεληθή απνξξφθεζε λεξνχ θαη αληνρή ζηα 
ιηκλάδνληα λεξά. Παξέρεη καθξνρξφληα πξνζηαζία ζηεγάλσζεο. Γηαηεξεί ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζε ζεξκνθξαζίεο 
απφ -35oC έσο +80oC θαη θαιχπηεη ηηο ηξηρνεηδείο ξσγκέο. 
  Ζ θαηαζθεπή λέαο πγξνκφλσζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε ιφγσ εθηεηακέλεο θζνξάο ηεο ππάξρνπζαο 
κφλσζεο (αζθαιηφπαλν) κε απνηέιεζκα ηεο εηζξνή χδαηνο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρνπηψζεσλ θαη θαηά 
ζπλέπεηα ηελ αζχκθνξε επηζθεπή αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ δσκαηίσλ ηνπ Ξελψλα ΚΔΓΑ/Ρ.    

2. ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

 Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη  ζηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) ζα 
εθηειεζηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. Σα θχξηα απαηηνχκελα πιηθά ζα δηαηεζνχλ επίζεο απφ ηελ 
Μνλάδα. Ωο θχξηα πιηθά λννχληαη ηα πιηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο Σ.Π. 

 Όια ηα κηθξνυιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελ γέλεη έληερλε θαη νινθιεξσκέλε εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ.  

 Ζ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Π.Γ. 6-
12/06/ΓΔΑ. 

 

3.  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

3.1. Καζαίξεζε πθηζηάκελεο κφλσζεο ηνπ αζθαιηφπαλνπ (ςεθίδα) 950 m
2  

πεξίπνπ. 

3.2. Δπηζθεπέο ζηελ ππφβαζε ηνπ δψκαηνο φπνπ ρξεηαζηεί. 

3.3. Καζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο ηνπ δψκαηνο κεραληθά θαη κε πδξνβνιή. 

3.4. θξάγηζε φισλ ησλ ξσγκψλ θαη νπψλ, νη νπνίεο ππάξρνπλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε δηάθνξσλ 
δηθηχσλ (θαιψδηα, θεξαίεο) θαη εγθηβσηηζκφο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα κνλσζνχλ. 

3.5. Δπάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε θαηάιιειν αζηάξη. ε πεξηπηψζεηο ξσγκψλ άλσ ησλ 2mm θαη 
ζηα ζηφκηα ησλ πδξνξξνψλ ζα γίλεη ελίζρπζε κε εηδηθά κειεηεκέλν γηα ηε ρξήζε απηή κε πθαληφ 
πνιπεζηεξηθφ νπιηζκφ – παιφπιεγκα. 

3.6. ηελ ηειηθή επηθάλεηα ζα γίλεη θαηαζθεπή πγξνκφλσζεο κε κνλσηηθφ πνιπνπξίαο. 

 

4. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

            4.1.  Σπρφλ κηθξνυιηθά πνπ απαηηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ζα βαξχλνπλ ηνλ 
αλάδνρν. 

            4.2    Ζ απφξξηςε ησλ θαζαηξέζεσλ ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 4.2.    Σα έμνδα κεηαθνξάο ζε θάζε πεξίπησζε , βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

            4.3.  Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ 
πξνζηαζία φισλ ησλ θαθνηερληψλ ή δεκηψλ , πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζηηο παξαπάλσ θαηαζθεπέο , κε δαπάλεο 
ησλ ηδίσλ. 

 

 

ΑΔΑ: ΩΜΗΦ6-ΜΥΟ
19PROC005542820 2019-09-11



 

20 
 

5.  

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΩΗ ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 
Δξγαζίεο απνμήισζεο παιαηάο θαη 
θαηαζθεπήο  λέαο κφλσζεο 
πνιπνπξίαο σο ζπλεκκέλε Σ.Π  

ηεκ 1 13.700,00 13.700,00   

ΑΘΡΟΙΜΑ ΜΔΡΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  13.700,00 

  

 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 13.700,00 

Φ.Π.Α. 24% 3.288,00 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔΦΠΑ 24% 16.988,00 

 

 

 

 

  

 
   1.     Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηε Μνλάδα. 

 2. Ζ πξφζθιεζε ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 
ηα Παξαξηήκαηά ηεο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
Αθξηβέο Αληίγξαθν  
 
κίαο (ΟΑΑΓ) Πνηκελίδεο Υαξ.  
Πξντζηάκελνο Κεληξηθήο Γξακκαηείαο 
ΚΔΓΑ/Ρ 
     
 

κρνο (Η) Υξπζ. Βαιαξνχηζνο  
Γθηήο ΚΔΓΑ/Ρ 
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               ΚΔΓΑ/Ρ 
               ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ                                            ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
Φ.831/ΑΓ.988/.373                      Μαξηηζά, 11 επ 19 

ΤΤΠΠΟΟΓΓΔΔΗΗΓΓΜΜΑΑ  ΤΤΜΜΦΦΩΩΝΝΖΖΣΣΗΗΚΚΟΟΤΤ  

 
ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ - ΑΓΑ: ………………………………………… 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΜΖΣΡΩΟ - ΑΓΑΜ: …………… (ζχκβαζεο) ……………… 
 

 Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο  

 

Για ηην Παποσή Τπηπεζιών Ανηικαηάζηαζηρ ηηρ Μόνωζηρ ηος Γώμαηορ 

Ξενώνα 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 παξνρή ππεξεζηψλ σο θάησζη: 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΡΟΦΔΡΘΔΙΑ 

ΣΙΜΗ (Απιθμηηικώρ & 

Ολογπάθωρ) 

1 
Δξγαζίεο απνμήισζεο παιαηάο θαη 

θαηαζθεπήο  λέαο κφλσζεο πνιπνπξίαο 
σο ζπλεκκέλε Σ.Π 

 

 
2. Ζ παξαπάλσ πξνκήζεηα, επηβαξχλεηαη κε θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ 

πνζνζηνχ 6,27868% επί ηεο θαζαξήο αμίαο θαζψο θαη ΦΠΑ 24%. 
 
3. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα 

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

 

4.  Ζ νινθιήξσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη ηο ζςνηομόηεπο 

δςναηόν από ηην ςπογπαθή ηος ζςμθωνηηικού.  

ΑΔΑ: ΩΜΗΦ6-ΜΥΟ
19PROC005542820 2019-09-11



 

22 
 

 
5.  Ζ 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 ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  
 

β. Σηκνιφγην παξνρήο Τπεξεζηψλ 
 
γ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο κε αηηηνινγία «γηα 

είζπξαμε ρξεκάησλ απφ Φνξείο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο». 
 
δ. 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). 

 
ε.  Βεβαίσζε ηεο Σξάπεδαο ή θσηναληίγξαθν 1

εο
 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  

8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ. Ζ 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 παξνρή ππεξεζηψλ νλνκαζηηθνχ πνζνχ επξψ  
…………..…………….…... (€ …………..) . 

 
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 
ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΝΑΓΟΥΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 
 «Α» ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΜΟΝΩΖ ΓΩΜΑΣΟ 
ΞΔΝΩΝΑ ΚΔΓΑ/Ρ 
 «Β» ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
 
 
 
                  
 

γνο ( Ο ) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
Δπφπηεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
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