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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ  ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ :ΑΔΑΜ 

 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 01/2020 
 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΑΔ.Φ.831/2352 
Σ.570 
Τηλ. : 210 9699165-064 
Fax:   210 9649646 
Ελληνικό, 11  Μαΐου 2020 
 
 1.Η Ε.Μ.Υ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή 
έγγραφης οικονομικής προσφοράς για τη σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την 
Αποκατάσταση Υγρομόνωσης κτιρίου ‘’Δ’’ , με τους ακόλουθους όρους: 
 

    α.  Φυσικό Αντικείμενο- Εκτιμώμενη αξία :  
 
Α/Α CPV ANTIKEIMENO ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1. 44112500-3 Υλικά    4.150,00 

2. 45261410-1 Εργασίες  10.100,00 

  ΣΥΝΟΛΟΝ 14.250,00 

 

     β. Τεχνική Περιγραφή: Ως το Παράρτημα «Α» της παρούσας  
 

     γ. ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 20REQ006679278, 

        ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.:20REQ006678779, 
        20REQ006678787. 
                                                                                              

     δ. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης:  Οι εργασίες θα λάβουν χώρα στην Ε.Μ.Υ. 
(Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) και η ολοκλήρωση τους θα γίνει εντός 30 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 
 

    ε. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Τα υπό προμήθεια είδη και οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες παραλαμβάνονται από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή 
της Μονάδας (Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες(08:00 έως 13:30), κατόπιν 
τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Συγκεκριμένα κατά τη 

διαδικασία παραλαβής των υλικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται 
ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, 
μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο αντισυμβαλλόμενους, με τη σύνταξη 
πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 

   στ. Προσφερόμενη τιμή-Κρατήσεις: Η τιμή του προς προμήθεια υλικών και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ 

τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,27868% , ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, για παράδοση του 
υλικού ή της υπηρεσίας στον ως άνω οριζόμενο τόπο και με τον προβλεπόμενο 
τρόπο. 
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   ζ. Προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος: Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη 

Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% για τα υλικά προς προμήθεια  και 8% για 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13. 
 

    η. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής . 

 

     θ. Δικαιολογητικά πληρωμής: 
 
        Για τα Τιμολόγια Αγαθών και Υπηρεσιών , απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής: 
 
           (α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 
           (β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
 
           (γ) Τιμολόγια του προμηθευτή ( αγαθών-υπηρεσιών) 
 
           (δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους 
φορείς της Κεντρικής Διοίκησης). 
 

   ι. Διαδικασία-Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα 
πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του 
Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών εντός τριάντα (30) έως εξήντα (60) 
ημερών από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου από την αρμόδια 
Επιτροπή. 
    

  ια. Φάκελος Προσφοράς Συμμετέχοντος:  
 
           Ο  φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

         α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86,όπως 
εκάστοτε ισχύει (δίχως να απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ) στην οποία δηλώνει τα κατωτέρω:  
 
              1. Ότι συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα µε τους όρους της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’αριθ.01/2020 (Π.Ε.Ε. 01/2020), και ότι  καλύπτει τις 
απαιτήσεις της Υπηρεσίας όπως αυτές αναγράφονται στην Π.Ε.Ε. 01/2020.  
 
              2. Ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του πράξη επιβολής προστίμου για 
παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.  
 
              3.  Τον αριθμό εργαζομένων οι οποίοι θα απασχολούνται ανά ηµέρα. 
 
              4. Τις ημέρες και ώρες εργασίας.  
 
              5. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία της υποβολής της 
προσφοράς δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 και της παρ.2 α) και 
β) του άρθρου 73 του Ν.4412/16. 
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         β. Την Οικονομική Προσφορά, στην οποία θα αναγράφεται το 
προσφερόμενο τίμημα, αριθμητικώς και ολογράφως, συμπεριλαμβανομένων των 
κρατήσεων, χωρίς το Φ.Π.Α. η οποία θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά ως έντυπο του 
συνημμένου Παραρτήματος «Β». 
 
     

  ιβ. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών-Έκδοση απόφασης ανάθεσης: 
 
  (1) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, εκδίδεται 
πρακτικό της αρμόδιας προς τούτο επιτροπής, στο οποίο καταγράφονται οι 
κατατεθείσες προσφορές, οι λόγοι αποκλεισμού, η κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά 
μειοδοσίας των προσφορών που διήλθαν επιτυχώς το στάδιο της αξιολόγησης και 
η σχετική γνωμοδότηση. 
 
          (2) Η Μονάδα θα ενημερώσει τους προσφέροντες για τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης, με κοινοποίηση του πρακτικού, και θα προσκαλέσει τον πρώτο 

μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών ως κάτωθι: 
 

               α. Απόσπασμα  Ποινικού Μητρώου που αφορούν την παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/16, ήτοι {έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής τους}: 
 
         1/ Για τον διαχειριστή σε περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.). 
 
         2/ Για τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.). 
 
         3/ Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των 
συνεταιρισμών. 
 
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα), προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το παραστατικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο 
υποβολής προσφοράς ή ταυτίζεται με το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 

               β. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας που 
αφορούν την παρ. 2 α) και 2 β) του άρθρου 73 του Ν.4412/16, ήτοι, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, τα οποία είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Σε 
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω 
δικαιολογητικά πρέπει να καταλαμβάνουν και τον χρόνο υποβολής της αίτησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 104, παρ. 1 του Ν.4412/16. Για αυτό το λόγο, οι προσφέροντες πρέπει 
να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, 
προκειμένου να τα υποβάλουν εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοι. 
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             γ. Νομιμοποιητικά ‘Έγγραφα Σύστασης και Νόμιμης Εκπροσώπησης 

του Οικονομικού Φορέα κατά περίπτωση. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα τον οικονομικό φορέα 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους 
έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. Το αποδεικτικό της 
ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων (το συγκεκριμένο 
αποδεικτικό πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του). 
 

               δ. Πριν από την υπογραφή του Συμφωνητικού  ο ανάδοχος γνωστοποιεί 
τον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ , που συνοδεύεται από 
αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας, 
στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της τράπεζας αυτής όταν δεν 
εκδίδεται βιβλιάριο. Το ΙΒΑΝ του δικαιούχου αναγράφεται στο συμφωνητικό 
 
         (3) Το Συμφωνητικό θα καταρτισθεί σύμφωνα µε το σχέδιο του παραρτήματος 
«Γ» της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
         (4) Προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του 
ορίστηκε vα υπογράψει τη σχετική σύμβαση (Συμφωνητικό), κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, µε όλες τις λοιπές 
προβλεπόμενες από το Ν.4412/2016 συνέπειες, μετά από απόφαση της Μονάδας 
και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 
 

ιγ. Τρόπος και Προθεσμία κατάθεσης προσφορών:               
 
   (1) Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα φέρει την Επωνυμία και την 
Διεύθυνση του Διαγωνιζόμενου και θα γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις : 

 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 01/2020 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» 

 
και θα κατατίθεται  με τους ακόλουθους τρόπους: 
 
                   α. Είτε με ταχυδρομική αποστολή στη Διεύθυνση «Ελευθερίου 
Βενιζέλου 14-Ελληνικό-Τ.Κ. 16777» με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία 
ταχυμεταφοράς (courier), με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στη Γραμματεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) 

προκειμένου να πρωτοκολληθούν, μέχρι την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 

13:30. Ως εκ τούτου απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με τους χειριστές θέματος 
για την έκδοση άδειας εισόδου στη Μονάδα ή την παραλαβή των φακέλων 
προσφοράς από την Πύλη του Στρατοπέδου στην περίπτωση αποστολής του 
φακέλου προσφοράς με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier). Σε κάθε περίπτωση, η 
Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων 
προσφορών που θα αποσταλούν.  
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                 β. Είτε με την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, (αυτοπροσώπως ή με ειδικά 
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Οριζόμενη Επιτροπή της Εθνικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.), μέχρι την τιθέμενη ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών. 
 

  ιδ. Ημερομηνία αποσφράγισης – αξιολόγησης προσφορών: Οι προσφορές 

θα αποσφραγιστούν δημόσια την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 στην 
αίθουσα Συσκέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) από την 
οριζόμενη Επιτροπή. Στη διαδικασία δύναται να παρευρίσκονται οι προσφέροντες 
(διά του εκπροσώπου τους), κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης του προέδρου της 
Επιτροπής. 
 

  ιε .Χρόνος ισχύος προσφορών: Εξήντα (60) Ημέρες. 
  
 2. Πληροφορίες: 
 
          α. Επγος (ΥΟΚ) Γεώργιος Μουρούσιας (τηλ. 210 9699064) email: 
georgios.mourousias@hnms.gr  σχετικά με τους οικονομικούς όρους.  
 
          β.  Επγος (ΤΣΕ) Πανάγος Πόλος (τηλ.210 9699066) για τεχνικούς όρους. 
Σε κάθε περίπτωση, ουδείς ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας ή προσφέροντας 
δύναται να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις των υπηρεσιακών Οργάνων. 
 
           
 

                                                                  Ο Ε.Ο.Υ. 
                  Με εντολή Διοικητή 
 
 
 

Επγος (ΥΟΚ) Γεώργιος Μουρούσιας 
                                                                         Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 

          Ακριβές Αντίγραφο 
 
           Αργυρώ Αγγελή 
           Μ.Υ. με Α΄ βαθμό               
Προϊστ. Κεντρ. Γραμματείας ΕΜΥ 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α»  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
«Β»  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
«Γ»  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»ΣΤΗΝ 
ΑΔ.Φ.831/2352/Σ.570 

 
                       ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
                        ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                                                   11 Μαΐου 2020        

        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

     ΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση υγρομόνωσης  
               oροφής κτιρίου Δ»                                

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

       1.   ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την αποκατάσταση της υγρομόνωσης της 
οροφής του κτιρίου Δ. Σε συνέχεια των συνεχόμενων διαπιστωμένων διαρροών 
υγρασίας από την οροφής έγινε έλεγχος της υγρομόνωσης και διαπιστώθηκε με 
οπτικό έλεγχο ότι φέρει εμφανή σημάδια διάβρωσης του ασφαλτόπανου σε όλη του 
την έκταση από τριχοειδής μέχρι διαμπερείς ρωγμές και τρύπες που δεν οφείλονται 
σε μηχανική καταπόνηση αλλά στη φυσική διάβρωση του υλικού λόγο πέρας του 
χρόνου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθεί η συγκέντρωση υγρασίας στην 
πλάκα οροφής που θα οδηγήσει στην οξείδωση του οπλισμού και στην 
αποσάθρωση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος της οροφής προτείνεται η 
εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών για την αποκατάσταση της μόνωσης. 
Σημειωτέον η ανωτέρω εργασία έχει προγραμματιστεί από την ΜΕΑΙΕΑΠ στο 
προϋπολογισμό συντήρησης του τρέχοντος έτους. 
 

        2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
             Οι εργασίες αφορούν την αποκατάσταση της οροφής περίπου 800τ.μ. 
Συγκεκριμένα  οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι :  
 
          α .Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από σαθρά και σκόνες. 
 
          β. Έλεγχος των υδρορροών.  
  
          γ. Αστάρωμα της επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι τύπου AREXOL LAC, σε 
κατανάλωση 0,50 kg/m². 
 
         δ. Στεγανοποίηση  της επιφάνειας με καθολική επικόλληση (χρήση 
φλόγιστρων και προπανίου) μονής στρώσης ελαστοπλαστικών ασφαλτικών 
μεμβρανών APP & IPP (άτακτο και ισοτακτικό πολυπροπυλένιο, δηλαδή πολύ 
μεγάλη διάρκεια ζωής), βάρους 4,50 kg/m², με οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα (δεν 
σχίζεται εύκολα, αντέχει σε μηχανικές καταπονήσεις) και επικάλυψη ορυκτή 
φολιδωτή ψηφίδα χρώματος γκρι, για την προστασία αυτής από την υπεριώδη 
ακτινοβολία και για παροχή δυνατότητας περιορισμένης βατότητας. Ιδιαίτερη 
φροντίδα θα δοθεί στις επικαλύψεις των ασφαλτικών φύλλων κατά 8−10 cm, καθώς 
επίσης στην εξασφάλιση αυτών περιμετρικά στο στηθαίο και στις υδρορροές, 
στοκάροντας με ακρυλική μαστίχη. Στα στηθαία το νέο ασφαλτόπανο θα ανεβαίνει 
τουλάχιστον 5εκ. πάνω από τη λάμα στήριξης της υπάρχουσας μόνωσης όπου και 
θα σφραγίζει με ακρυλική μαστίχη.  
 
 
 





Α-8 
 

 
 
 
 
 
 
            ε .Έξοδοι καλωδίων, μεταλλικά στηρίγματα και άλλα στοιχεία τα οποία 
διαπερνούν την πλάκα θα στεγανοποιηθούν όπου κρίνεται απαραίτητο με 
πολυουρεθανική μαστίχη τύπου Sikaflex. 
 
Οι νέες ασφαλτικές μεμβράνες θα τοποθετηθούν σε όλη την επιφάνεια, πάνω από 
τις υπάρχουσες, εκτός των σημείων όπου η πρόσβαση εμποδίζεται από 
μηχανήματα, κανάλια κλπ. Τα τμήματα αυτά θα ενισχυθούν και στεγανοποιηθούν, 
όπου είναι εφικτό, με πολυουρεθανικό επαλειπτικό υλικό τύπου Hyperdesmo. Σε 
κάθε περίπτωση, λόγω του ότι οι παλαιές μεμβράνες δεν θα αποξηλωθούν, η 
στεγανοποίηση δεν θα διακόπτεται πουθενά.  Σε οποιοδήποτε σημείο κατά την 
εφαρμογή της μόνωσης φαίνεται να έχει έντονα σημάδια υγρασίας σε αυτά θα 
τοποθετηθούν εξαεριστικά καπέλα. 
 

 3.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
  Κάθε ανάδοχος έχει την υποχρέωση: 
 
         - Προ της σύνταξης της προσφοράς του, να επισκεφθεί τους χώρους, να λάβει 
πλήρη γνώση του αντικειμένου , των ιδιομορφιών των κτιρίων, των συνθηκών 
εργασίας και να επαληθεύσει τις αναγραφόμενες διαστάσεις και ποσότητες.  
 
         - Να προγραμματίσει την εκτέλεση της προμήθειας κατόπιν συνεννοήσεως και 
εγκρίσεως της υπηρεσίας και να διαθέτει το ανάλογο τεχνικό προσωπικό, για να 
ανταποκριθεί στο ζητούμενο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών εντός 30 
ημερολογιακών ημερών  από την ημέρα ανάληψης ευθύνης. 
 
        - Να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 
αστικά και ποινικά για την ασφάλεια  των χρησιμοποιούμενων μέσων και των 
εκτελούμενων εργασιών , καθώς επίσης για κάθε ατύχημα , φθορά ή ζημιά. 
 
        - Είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του προσωπικού του που θα 
απασχοληθεί στο υπόψη έργο στον αντίστοιχο οικονομικό φορέα. 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ (Π1) 

 

α/α Περιγραφή Εργασίας 
Μονάδα 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδος 

(€) 

Δαπάνη        
(€) 

1 
Αστάρωμα της επιφάνειας με ασφαλτικό 

βερνίκι τύπου AREXOL LAC, σε 
κατανάλωση 0,50 kg/m². 

kg 250,00 0,60 150,00 

 2 

Προμήθεια ελαστοπλαστικών 
ασφαλτικών μεμβρανών APP & IPP και 
επικάλυψη ορυκτή φολιδωτή ψηφίδα 

χρώματος γκρι 4,5 kg/m² 

m² 800,00 5,00 4.000,00 

                                                                     ΣΥΝΟΛΟΝ 4.150,00 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π2) 

 

α/α Περιγραφή Εργασίας 
Μονάδα 
μετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 
μονάδος 
(€) 

Δαπάνη        
(€) 

1 
Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από 
σαθρά και σκόνες. Περιλαμβάνεται και η 
απομάκρυνση τους με οικοδομικό κάδο 

m² 750,00 0,60 450,00 

2 
Αστάρωμα της επιφάνειας με ασφαλτικό 
βερνίκι σε κατανάλωση 0,50 kg/m². 

m² 750,00 1,20 900,00 

3 

Εργασία στεγανοποίηση της επιφάνειας 
με καθολική επικόλληση (χρήση 
φλογίστρων και προπανίου) μονής 
στρώσης ελαστοπλαστικών ασφαλτικών 
μεμβρανών με ψηφίδα 

m² 750,00 11,00 8.250,00 

4 

Στεγανοποίηση εξόδων καλωδίων, 
μεταλλικών στηρίγμάτων και άλλων 
στοιχείων τα οποία διαπερνούν την 
πλάκα όπου κρίνεται απαραίτητο με 
πολυουρεθανική μαστίχη τύπου Sikaflex 

κ.α. 1,00 500,00 500,00 

                                                                  ΣΥΝΟΛΟΝ 10.100,00 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓOY 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ (Π1): 4.150,00 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π2): 10.100,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 14.250,00 

ΦΠΑ 24% : 3.420,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 17.670,00 

 
     Υπεύθυνος Σύνταξης Μελέτης: Επγος (ΤΣΕ) Πανάγος Πόλος –Τμχης Εγκαταστάσεων  

 
                                     
                                                                         Επγος (ΥΟΚ) Γεώργιος Μουρούσιας 
         Ακριβές Αντίγραφο                                   Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
           Αργυρώ Αγγελή 
           Μ.Υ. με Α΄ βαθμό               
Προϊστ. Κεντρ. Γραμματείας ΕΜΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»ΣΤΗΝ 
ΑΔ.Φ.831/2352/Σ.570 

                      ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
                        ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

11Μαΐου 2020                                                            

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
     Επωνυμία Οικονομικού Φορέα: 
     Α.Φ.Μ.: 
     Στοιχεία Επικοινωνίας: 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ Ε.Μ.Υ. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ CPV: 44112500-3 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ CPV: 45261410-1 

 

α/α Περιγραφή Εργασίας 
Μονάδα 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδος 

(€) 

Δαπάνη        

(€) 

1 
Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από 
σαθρά και σκόνες. Περιλαμβάνεται και η 
απομάκρυνση τους με οικοδομικό κάδο 

m² 750,00   

2 
Αστάρωμα της επιφάνειας με ασφαλτικό 

βερνίκι σε κατανάλωση 0,50 kg/m². 
m² 750,00   

3 

Εργασία στεγανοποίηση της επιφάνειας με 
καθολική επικόλληση (χρήση φλόγιστρων και 

προπανίου) μονής στρώσης 
ελαστοπλαστικών ασφαλτικών μεμβρανών με 

ψηφίδα 

m² 750,00   

4 

Στεγανοποίηση εξόδων καλωδίων, 
μεταλλικών στηριγμάτων και άλλων στοιχείων 

τα οποία διαπερνούν την πλάκα όπου 
κρίνεται απαραίτητο με πολυουρεθανική 

μαστίχη τύπου Sikaflex 

κ.α. 1,00     

 ΣΥΝΟΛΟΝ        

                                        

 

 

 

α/α Περιγραφή Εργασίας 
Μονάδ

α μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδος 

(€) 

Δαπάνη        

(€) 

1 
Αστάρωμα της επιφάνειας με ασφαλτικό 

βερνίκι τύπου AREXOL LAC, σε κατανάλωση 
0,50 kg/m². 

kg 250,00       

2 

Προμήθεια ελαστοπλαστικών ασφαλτικών 
μεμβρανών APP & IPP και επικάλυψη 

ορυκτή φολιδωτή ψηφίδα χρώματος γκρι 4,5 
kg/m² 

m² 800,00   

                             ΣΥΝΟΛΟΝ     
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
 
1. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΕΣ  
2. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΩΣ …………………………………………. 
    
                                                                                  (ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 
 
                                                                                        Ο/Η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 
                                                                             
 
 
                                                                                (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ακριβές Αντίγραφο                                  Επγος (ΥΟΚ) Γεώργιος Μουρούσιας 
                                                                           Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών  
 
           Αργυρώ Αγγελή 
           Μ.Υ. με Α΄ βαθμό               
Προϊστ. Κεντρ. Γραμματείας ΕΜΥ                       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ :  

         ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :  

                                               ΣΥΝΟΛΟ:  

                                             ΦΠΑ 24% :  

                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»ΣΤΗΝ 
ΑΔ.Φ.831/2352/Σ.570       

 
                      ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
                        ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

11Μαΐου 2020                                                           

                                                                                     
    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΩ-ΑΔΑΜ: 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ                                                                                                                                    

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ¨Δ¨ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
      1.  Στο Ελληνικό σήμερα             2020 μεταξύ των παρακάτω υπογεγραμμένων: 
 
       α. Του Ταξιάρχου (ΜΤ) Αθανάσιου Γατόπουλου, Διοικητή της ΕΜΥ, ως 
εκπρόσωπος της Π.Α. και 
 
       β. ο κ                                         με ΑΔΤ                              ως νόμιμου 
εκπροσώπου της εταιρείας "…………………………" (Α.Φ.Μ. 
……………………………………..Οδός………………………….. 
Τ.Κ.……………………τηλ…..………...FAX…………………….email.......................), 
 

Α/Α CPV ANTIKEIMENO ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1. 44112500-3 Υλικά  

2. 45261410-1 Εργασίες  

  ΣΥΝΟΛΟΝ  

  ΦΠΑ 24%  

  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ  

 
      2. Οι παραπάνω δαπάνες που αφορούν την Προμήθεια Υλικών και την Παροχή 

Υπηρεσιών επιβαρύνονται με κρατήσεις οι υπέρ τρίτων ποσοστού 6,27868% επί 
της καθαρής αξίας και ΦΠΑ 24%. 
 
      3. Τα υπό προμήθεια είδη και οι παρεχόμενες υπηρεσίες παραλαμβάνονται 
από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή της Μονάδας βάσει της συνημμένης  
Οικονομικής Προσφοράς και   της Τεχνικής Περιγραφής, οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. 
 
      4. Οι εργασίες θα λάβουν χώρα στην Ε.Μ.Υ. (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) 
και η ολοκλήρωση τους θα γίνει  εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 
 
      5. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού 
Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών 
εντός τριάντα (30) έως εξήντα (60) ημερών μετά την προσκόμιση στη Μονάδα των 
παρακάτω δικαιολογητικών: 
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                   (α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 
           (β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
 
           (γ) Τιμολόγια του προμηθευτή ( αγαθών-υπηρεσιών) 
 
           (δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από  φορείς της 
Κεντρικής Διοίκησης και για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το 
Δημόσιο αντίστοιχα ). 
 
                  (ε) Βεβαίωση της Τράπεζας ή φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του 
βιβλιαρίου της τράπεζας  όπου προκύπτει ο αριθμός λογαριασμού του δικαιούχου 
σε μορφή ΙΒΑΝ και η Τράπεζα μέσω της οποίας θα εξοφληθεί ο Ανάδοχος. 
Επισημαίνεται ότι η επωνυμία του δικαιούχου του λογαριασμού πρέπει να 
ταυτίζεται πλήρως με την επωνυμία στο τιμολόγιο. 
 
       6. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) 

ποσοστού 4% για τα υλικά προς προμήθεια  και 8% για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 64 του Ν.4172/13.Η Μονάδα μετά την εξόφληση, θα χορηγήσει  σχετική 
βεβαίωση για την παρακράτηση των ανωτέρω φόρων, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης του 
Αναδόχου στις οικείες Δ.Ο.Υ. 
 
      7. Ο Ανάδοχος αποδέχεται τους όρους του παρόντος συμφωνητικού, στο οποίο 
αναπόσπαστο μέρος είναι το Παράρτημα Α και Β του παρόντος και αναλαμβάνει 
την παραπάνω δαπάνη ονομαστικού ποσού €…………………………… (€……….). 
 
     8. Το παρόν Συμφωνητικό αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο 
(2) Συμβαλλόμενους, υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα αυτού, εκ τον 
οποίων το ένα λαμβάνει ο ανάδοχος. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

                       Ο                                                                          Ο 
               ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                          ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
 
 

                                                                       
 

                                                                       Επγος (ΥΟΚ) Γεώργιος Μουρούσιας 
                                                                         Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 
         Ακριβές Αντίγραφο 
 
           Αργυρώ Αγγελή 
           Μ.Υ. με Α΄ βαθμό               
Προϊστ. Κεντρ. Γραμματείας ΕΜΥ 

                                                                 
 
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 «Α» Τεχνική Περιγραφή 
 «Β» Οικονομική Προσφορά  




