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 1. Σν ΚΔΓΑ/Ρ πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηελ 
ππνβνιή έγγξαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξνο ζχλαςε ζπκθσλεηηθνχ, κε 
ζθνπφ ηελ πξνκήζεηα «Πξνθαηαζθεπαζκέλνπ Οηθίζθνπ γηα Κάιπςε Αλαγθψλ ηνπ 
Κεδά Ρφδνπ», ππφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία θαη φξνπο: 
   
  α. Φπζηθφ αληηθείκελν- Δθηηκψκελε αμία: Πξνκήζεηα 
Πξνθαηαζθεπαζκέλνπ Οηθίζθνπ, CPV: 44211000-2, ζπλνιηθνχ πνζνχ 14.516,13 € 
άλεπ ΦΠΑ.  
 

  β. Σερληθή Πεξηγξαθή: Ως ηο παράρηημα «Α» ηης παρούζας 

 

  γ. ΑΓΑΜ Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..: 
20REQ006861960, ΑΓΑΜ Δγθεθξηκέλνπ Αηηήκαηνο Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..: 
20REQ006865318. 
 
  δ. Υξφλνο - Σφπνο Παξάδνζεο: Σν ππφ πξνκήζεηα είδνο ζα 
παξαδνζεί ζην ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ (Άγηνο Φξαγθίζθνο Ρφδνπ) ην ζπληνκφηεξν 
δπλαηφλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζε ρψξν πνπ ζα 
ππνδεηρζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδνο κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ 
αλαδφρνπ. 
 
  ε. Γηαδηθαζία Παξάδνζεο – Παξαιαβήο: Σν ππφ πξνκήζεηα είδνο ζα 
παξαιεηθζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Μνλάδαο (Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 
θαηά ηηο ψξεο 08:00 π.κ έσο 14:00 κ.κ ), θαηφπηλ ηειεθσληθήο ζπλελλφεζεο κε 
ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Αγνξψλ. πγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηαδηθαζία 
παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ ζα  δηελεξγεζεί ν απαηηνχκελνο πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο 
έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζπκθσλεηηθφ θαη ηνπο φξνπο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζεο. 
 
  ζη. Πξνζθεξφκελε ηηκή- Κξαηήζεηο: Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα 
πιηθνχ δίλεηαη αλά κνλάδα. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο 
πνζνζηνχ 6,27868%, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ΦΠΑ, γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ σο 
άλσ νξηδφκελν ηφπν θαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν ηξφπν. 
 
  δ. Πξνείζπξαμε Φφξνπ Δηζνδήκαηνο: Ζ δαπάλε ππφθεηηαη ζηελ 
πξνείζπξαμε Φφξνπ Δηζνδήκαηνο (Φ.Δ.) πνζνζηνχ 4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο 



(αθαηξνπκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ 
Ν.4172/13. 
 
  ε. Κξηηήξην αλάζεζεο: Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, δειαδή ε ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ππφ 
πξνκήζεηα είδνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πξνζθνξέο, πνπ ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, φπσο θαζνξίζηεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζεσξνχληαη σο απαξάδεθηεο βάζε ηνπ άξζξνπ 
26 παξάγξαθνο 4β ηνπ Ν.4412/16. 
 

  ζ. Γηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο: 
 
   Απαηηνχληαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 
 

(1) Πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 
 

(2) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ απφ ηνλ εθνδηαζκφ ηεο 
Μνλάδνο (απνζήθε ηνπ θνξέα)  

 
   (3) Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ. 
 
   (4) Πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (δειαδή γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ ηνπο 
θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο). 
 

    (5) 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. 
 
  η. Γηαδηθαζία- Υξφλνο Δμφθιεζεο: Ζ πιεξσκή ηνπ 
αληηζπκβαιιφκελνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ έθδνζε ηξαπεδηθήο επηηαγήο απφ 
ηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηεο Μνλάδνο, ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ησλ 
ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο (θνξνινγηθή & αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα -ελ 
ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο) θαη εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε νξηζηηθή, 
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ απφ αξκφδηα επηηξνπή. 
 
  ηα. Φάθεινο Πξνζθνξάο πκκεηέρνληνο: Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο 
ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 
 
   (1) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86, 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη (δίρσο λα απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο 
απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ), ζηελ νπνία: 
 
    (α) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 
ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη απνδέρεηαη ξεηά φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο. 
 



    (β) Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 
ηεο πξνζθνξάο δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 2 
α) θαη β) ηνπ άξζξνπ 73 Ν.4412/16. 

 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ εθδίδεηαη απφ ην θπζηθφ απηφ 
πξφζσπν, ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ εθδίδεηαη θαη ππνβάιιεηαη εθ 
κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ παξ. 79A ηνπ 
Ν.4412/16. 

   (2) Σα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ 
ηερληθή επάξθεηα θαη είλαη :  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. 
Σα ελ ιφγσ έγγξαθα γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο 
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 
                 

   (3) Σελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην 
πξνζθεξφκελν ηίκεκα, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
θξαηήζεσλ, άλεπ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα «Γ» ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο. 
    
  ηβ. Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ- Έθδνζε απφθαζεο 
αλάζεζεο: 
 
   (1) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
εθδίδεηαη πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο πξνο ηνχην επηηξνπήο, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη 
νη θαηαηεζείζεο πξνζθνξέο, νη ιφγνη απνθιεηζκνχ εθφζνλ ζπληξέρεη απηή ε 
πεξίπησζε, ε θαηάηαμε θαηά θζίλνπζα ζεηξά κεηνδνζίαο ησλ πξνζθνξψλ πνπ 
δηήιζαλ επηηπρψο ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο θαη ε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε. 
 
   (2) Ζ Μνλάδα ζα ελεκεξψζεη ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηα 
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, κε θνηλνπνίεζε ηνπ πξαθηηθνχ, θαη ζα 
πξνζθαιέζεη ηνλ πξψην κεηνδφηε γηα ηελ πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, σο θάησζη 
(δειαδή ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 
80 ηνπ Ν. 4412/16), σο θάησζη :    
 
    (α) Σσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16, ήηνη απνζπάζκαηνο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ {έθδνζεο 
έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο}.  
 
     1/ Γηα ηνλ δηαρεηξηζηή ζε πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ 
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη 
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.). 
 
     2/ Γηα ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα 
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ 
(Α.Δ.). 
 



     3/ Γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. 
 
Δναλλακηικά δχλαηαη ε πξνζθφκηζε ππεχζπλεο δήισζεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
8 ηνπ Ν.1599/86 εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ 
πξνζψπνπ, ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηελ ππνβνιή απηήο εθ κέξνπο 
ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ παξ. 79A ηνπ Ν.4412/16. 
Πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ ελεκέξσζε/θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ 
πξψηνπ κεηνδφηε γηα ηελ ππνβνιή ηεο θαη απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ. Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα (γηα λνκηθά πξφζσπα), πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ 
ή ην παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο πξνζθνξάο ή 
ηαπηίδεηαη κε ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 
    (β) Σσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξ. 2 α) θαη 2 
β) ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16, ήηνη πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηα νπνία είλαη ελ 
ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο 
ηζρχνο, γίλνληαη δεθηά εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπο. εκεηψλεηαη φηη ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα 
θαηαιακβάλνπλ θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ή 
ηεο ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 104, παξ. 1 ηνπ 
Ν.4412/16. Γηα απηφ ην ιφγν, νη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα κεξηκλνχλ λα απνθηνχλ 
εγθαίξσο πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ηα νπνία λα 
θαιχπηνπλ θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα ηα 
ππνβάινπλ εθφζνλ αλαδεηρζνχλ αλάδνρνη. 
  
    (γ) Σα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο 
θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα 
πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο 
ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο 
νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη 
ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. Σν απνδεηθηηθφ ηεο 
ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ (ην ζπγθεθξηκέλν 
απνδεηθηηθφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ 
ηελ ππνβνιή ηνπ). 
 
  ηγ. Σξφπνο θαη Πξνζεζκία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ: Οη πξνζθνξέο 
θαηαηίζεληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠ’ 
ΑΡΗΘΜ. 3/2020 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΚΔΓΑ 
ΡΟΓΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΟΤ ΟΗΚΗΚΟΤ ΓΗΑ 
ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ», κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 
 
   (1) Δίηε κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ζηε Γηεχζπλζε ΚΔΓΑ/Ρ 
(Αεροδρόμιο Μαριηζών, Μαριηζά, Σ.Κ. 85106)  κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε 
ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο (COURIER), κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη 
απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηε Γξακκαηεία ηεο Μνλάδνο πξνθεηκέλνπ λα 



πξσηνθνιιεζνχλ, κέρξη ηελ Σεηάρηη 01-07-20 και ώρα 13:00 μ.μ. Χο εθ ηνχηνπ 
απαηηείηαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο ρεηξηζηέο ζέκαηνο γηα ηελ έθδνζε 
άδεηαο εηζφδνπ ζηε Μνλάδα ή ηελ παξαιαβή ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο απφ ηελ 
Πχιε ηνπ ηξαηνπέδνπ ζηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο κε 
ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο (COURIER). ε θάζε πεξίπησζε, ε Τπεξεζία νπδεκία 
επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξψλ πνπ ζα 
απνζηαινχλ.  
 
   (2) Δίηε κε ηελ θαηάζεζή ηνπο ηδηνρείξσο, (απηνπξνζψπσο ή κε 
εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, ζηελ Δπηηξνπή Αγνξψλ ηνπ 
ΚΔΓΑ Ρφδνπ, κέρξη ηελ ηηζέκελε εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ. 
 
  ηδ. Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο – αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ: Οη 
πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζηνχλ δεκφζηα ηελ Πέμπηη 02-07-20 και ώρα 10:00 
π.μ, ζηελ αίζνπζα Κπιηθείνπ ηνπ ΚΔΓΑ Ρφδνπ (Α/Γ Μαξηηζψλ) απφ ηελ Δπηηξνπή 
αγνξψλ. ηε δηαδηθαζία δχλαηαη λα παξεπξίζθνληαη νη πξνζθέξνληεο (δηά ηνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπο), θαηφπηλ ηειεθσληθήο ελεκέξσζεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο 
Δπηηξνπήο Αγνξψλ. 
 
  ηε. Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ: Δλελήληα  (90) εκέξεο. 
 
  ηζη. Πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο γλσζηνπνηεί 
ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ ζε κνξθή ΗΒΑΝ, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ 
αληίγξαθν (απιή θσηνηππία) ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ ηεο ηξάπεδαο, 
ζηελ νπνία ηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο ή απφ βεβαίσζε ηεο ηξάπεδαο απηήο φηαλ δελ 
εθδίδεηαη βηβιηάξην. Σν ΗΒΑΝ ηνπ δηθαηνχρνπ αλαγξάθεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. 
 
  ηδ. Πνηληθέο ξήηξεο/Κήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ - Κπξψζεηο: 
ε πεξίπησζε κε ζπκκνξθψζεσο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, 
εθαξκφδνληαη ηα θαζνξηζζέληα ζηα άξζξα 203, 204, 206, 207, 217, 218 θαη 220 
ηνπ Ν.4412/16. 
 
 2. Πιεξνθνξίεο: Γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα δηαδηθαζηψλ ηεο 
παξνχζαο πξφζθιεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα 
Οηθνλνκηθνχ ηεο Μνλάδαο, ηει. 22410-47033 εζση.:5045 {αξκφδηνο Αζκίαο (ΤΣΑ) 
Καξακπαηδάθε Γήκεηξα} θαη γηα ηερληθέο πιεξνθνξίεο ζην κήλνο πληήξεζεο  

 

 

 

 

 

 

 

 



Δγθαηαζηάζεσλ ηεο Μνλάδαο ηει. 22410-47033 εζση.:5750 {αξκφδηνο Τπζγφο 
(ΣΔ) Παπαεπζπκίνπ Νηθφιανο}. 

 

 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 
«Α» Σερληθή πεξηγξαθή  

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

«Γ» Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

κρνο ( Η ) Υξπζ. Βαιαξνχηζνο 
Γ  η  ν  η  θ  ε  η  ή  ο 



Παξάξηεκα «Α»        ΚΔΓΑ/Ρ 
ηελ Π.Δ.Δ. 3/2020 ΚΔΓΑ/Ρ            ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
                                                                              ΓΥΖ ΓΑΠΑΝΧΝ 
                                                                 Μαξηηζά, 22 Ηνπλ 20 
 
ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑΠΟΡΑ  
ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ ΡΟΓΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΗ: ΚΕΔΑ ΡΟΔΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 18.000,00 € (με ΦΠΑ) 

ΕΣΟ: ΙΟΤΝ. 2020 
 
 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΟΤ ΟΙΚΙΚΟΤ 
ΠΡΟ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 



ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ 
ΓΙΑΠΟΡΑ  
ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ ΡΟΓΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: «ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΟΤ 
ΟΙΚΙΚΟΤ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ 
ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ» 
  

 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 1. ΓΔΝΙΚΑ 
 Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) 
πξνθαηαζθεπαζκέλνπ νηθίζθνπ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 8,10x3,10m κε εζσηεξηθφ 
χςνο 2,50m γηα θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ΚΔΓΑ Ρφδνπ. Δζσηεξηθά ν νηθίζθνο ζα 
πεξηιακβάλεη δπν (2) θπξίνπο ρψξνπο κε wc - ληνπδ πιήξσο εμνπιηζκέλα φπσο 
ην ζπλεκκέλν ζρέδην. Οη επηηξεπφκελεο θαηαζθεπαζηηθέο απνθιίζεηο θαηά ηηο 
δηαζηάζεηο ηνπ κήθνπο, πιάηνπο θαη χςνπο ζα είλαη +5%.Ζ εηαηξεία θαηαζθεπήο 
ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ νηθίζθνπ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 
9001:2008 θαη ISO 14001:2004. Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη ηαπηφρξνλα κε 
ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο λα θαηαζέζνπλ θαη πιήξε ηερληθά ζηνηρεία ηνπ 
νηθίζθνπ ( ζηαηηθφ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθφ ζρέδην). Ζ θάηνςε ηνπ νηθίζθνπ θαη ε 
πξνηεηλφκελε εζσηεξηθή δηακφξθσζε (ην πνιπθνπδηλάθη είλαη ελδεηθηηθφ)  
απνηππψλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζθαξίθεκα.   
 
 

2. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 2.1. Ο θέξσλ νξγαληζκφο (ππνζηπιψκαηα, δνθνί, ηεγίδεο) ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνο απφ θαηάιιειεο δηαηνκέο γαιβαληζκέλνπ ράιπβα (αλνηθηέο 
δηαηνκέο ςπρξήο έιαζεο, κνξθήο C,Z,M ε άιισλ δηαηνκψλ) πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 
3mm. Μέξνπο ηνπ ζθειεηνχ απνηειεί ε βάζε ηνπ νηθίζθνπ ε νπνία πξέπεη λα είλαη 
άθακπηε θαη επαξθήο ζηαηηθά , ψζηε λα παξαιακβάλεη ηα θνξηία θαη φιεο ηηο 
θαηαπνλήζεηο απφ ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ. Δπίζεο, ζηε βάζε ηνπ νηθίζθνπ ζα είλαη 
πξνζαξκνζκέλνη κεηαιιηθνί δνθνί ψζηε ην δάπεδν ηνπ νηθίζθνπ λα κελ έξρεηαη ζε 
επαθή κε ην θπζηθφ έδαθνο. 

Ζ νξνθή θαη ε πιαγηνθάιπςε ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ζεξκνκνλσηηθά panels 
πνιπνπξεζάλεο , νλνκαζηηθνχ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 40mm (ππθλφηεηα 
πνιπνπξεζάλεο 42kg/m3), κε ακθίπιεπξε επηθάιπςε απφ θχιια γαιβαληζκέλνπ 
ραιπβδνειάζκαηνο πάρνπο 0,5mm, πξνβακκέλσλ κε πνιπεζηεξηθή βαθή, 
απφρξσζεο θαη’ επηινγή ηεο Τπεξεζίαο. Σν δάπεδν ηνπ νηθίζθνπ ζα είλαη 
ζρεδηαζκέλν-θαηαζθεπαζκέλν ψζηε λα πεξηιακβάλεη κε αζθάιεηα ηα θνξηία 
(ηνπιάρηζηνλ 300Kg/m2). 

Ζ βάζε ζα είλαη θιεηζηή ζην θάησ ηκήκα κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 0,5mm ελψ 
ζην δάπεδν ζα βηδψλεηαη άλζπγξε κνξηνζαλίδα ή άλζπγξν MDF πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 18mm επελδεδπκέλν κε εηδηθφ αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν κεγάιεο 
αληνρήο. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ εμαζθάιηζε πιήξνπο ζηεγαλνπνίεζεο ηεο ζηέγεο, 
ζηα ζεκεία ησλ ελψζεσλ , πεξηιακβάλνληαο φια ηα εηδηθά ηεκάρηα θαη ηα 
απαηηνχκελα πιηθά, ψζηε λα κελ εηζέξρνληαη εζσηεξηθά ηνπ νηθίζθνπ φκβξηα 
χδαηα. Δηδηθφηεξα ζηηο ελψζεηο ησλ ηξαπεδνεηδψλ πάλει ζα ηνπνζεηεζεί εάλ 



απαηηείηαη ζηεγαλσηηθφ πιηθφ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο ζηεγαλφηεηα. 
Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη , είηε νξηδφληηεο θαη θαηαθφξπθεο πδξνξξνέο νη 
νπνίεο ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ νηθίζθνπ, είηε ζα πξέπεη κε 
θαηάιιειε θιίζε ηεο επηζηέγαζεο θαη επέθηαζε απηήο λα απνξξένληαη εθηφο 
ζπγθξνηήκαηνο ηα φκβξηα χδαηα. 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ εμαζθάιηζε πιήξνπο ζηεγαλνπνίεζεο 
ησλ εμσηεξηθψλ ζπξψλ ηνπ νηθίζθνπ, ψζηε λα κελ εηζέξρνληαη εζσηεξηθά ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο φκβξηα χδαηα. 

Ο νηθίζθνο ζα έρεη ηηο απαηηνχκελεο αλακνλέο-νπέο γηα είζνδν- έμνδν 
θαισδηψζεσλ κε ην απαηηνχκελν ειαζηηθφ παξέκβπζκα ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ 
είζνδν θαη έμνδν ησλ θαισδηψζεσλ ελψ ηαπηφρξνλα ζα πξνζηαηεχεη έλαληη ηεο 
εηζξνήο ησλ φκβξησλ πδάησλ. Σέινο ζηελ νξνθή ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ζα 
ππάξρνπλ ηέζζεξα ζεκεία αλάξηεζεο κε ζθνπφ ηελ αλάξηεζε ηνπ νηθίζθνπ ζε 
πεξίπησζε κεηαθνξάο ηνπ.  

Αλαιπηηθά ν εμνπιηζκφο ζα πεξηιακβάλεη: 

          2.2. Πιήξε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε κε θαισδίσζε κέζα ζε εμσηεξηθά 
πιαζηηθά θαλάιηα απνηεινχκελε απφ : 

 Έλα (1) ειεθηξνινγηθφ πίλαθα κε απηφκαηνπο αζθαιεηνδηαθφπηεο 

 Μία (1) εμσηεξηθή αλακνλή ηξνθνδνζίαο 

 Γχν (2) δηπιά θσηηζηηθά ζψκαηα θζνξηζκνχ 1,20m (2x36W) 

 Γχν (2) ρειψλεο θσηηζκνχ ζηεγαλνχ ηχπνπ (60W) 

 Tέζζεξεηο (4) δηαθφπηεο 

 Γχν (2) πξίδεο ζνχθν 

 Έλα (1) ξειέ δηαθπγήο  

 Γχν (2) θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα 9000 BTU Inverter , ηειερεηξηδφκελν , split, 
ςχμεο-ζέξκαλζεο. 

    2.3. Πλήρη σδρασλική εγκαηάζηαζη, κε εμσηεξηθνχο πνιπζηξσκαηηθνχο 
ζσιήλεο κε εμαξηήκαηα απνρεηεχζεσλ, σο επίζεο: 

 Γχν (2) W.C πιήξσο εμνπιηζκέλα. 

 Γχν (2) ληπηήξεο ιεπθνχ ρξψκαηνο κε δχν (2) κπαηαξίεο ρξσκέ ςπρξνχ-
ζεξκνχ λεξνχ. 

 Γχν (2) θαζξέπηεο 

 Γχν (2) ληνπδηέξεο κε δπν (2) κπαηαξίεο ρξσκέ ςπρξνχ-ζεξκνχ λεξνχ θαη 
δχν (2) ζεξκνζίθσλεο δηπιήο ελέξγεηαο 40 ιίηξσλ   

          2.3. Σα κοσθώμαηα  ζα απνηεινχληαη απφ : 

 Γπν (2) εμσηεξηθέο ζχξεο δηαζηάζεσλ 2,16x0,94m, αινπκηλίνπ κεηαιιηθέο 
κε κφλσζε, κε ηξείο (3) κεληεζέδεο θαη ρεξνχιη αζθαιείαο. 

 Γχν (2) εζσηεξηθέο ζχξεο δηαζηάζεσλ 2,14x0,70m, κε θάζα αινπκίληνπ θαη 
ζπξφθπιιν απφ έγρξσκν πξεζζαξηζηφ μχιν κε ηξείο (3) κεληεζέδεο θαη ρεξνχιη. 

 Σέζζεξα (4) παξάζπξα επάιιεια αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 1,00x1,00m, κε 
δηπιά ηδάκηα, κε ζήηεο θαη παληδνχξηα θνκπιέ. 



 Γχν (2) θεγγίηεο αλνηγφκελνπο PVC δηαζηάζεσλ 0,50x0,50m. 

          2.4. Σο δάπεδο ζα είλαη μχιηλν (άλζπγξε κνξηνζαλίδα ή άλζπγξν MDF), 
πγξνκνλσκέλν δάπεδν 18-20mm, επελδεδπκέλν κε εηδηθφ αληηνιηζζεηηθφ 
πιαζηηθφ δάπεδν κεγάιεο αληνρήο.  

3. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ηνλ αλσηέξσ νηθίζθν ζα παξέρεηαη εγγχεζε ηελ νπνία ζα νξίδεη ν πξνκεζεπηήο, 
απφ ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ. Ζ εγγχεζε ζα θαιχπηεη αληαιιαθηηθά θαη  ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ ηεξεζεί νη νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ζσζηή 
εγθαηάζηαζε ηνπ. Οη επηζθεπέο ζηα πιαίζηα ηεο εγγχεζεο ζα γίλνληαη κε κέξηκλα 
ηνπ πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ηνπο αλαιπηηθνχο φξνπο ηεο εγγπήζεσο  πνπ ζα ην 
ζπλνδεχνπλ. Ζ θφξησζε, κεηαθνξά θαη εθθφξησζε ηνπ νηθίζθνπ απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή ζηελ πεξηνρή ηεο Ρφδνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο αλεκπφδηζηεο 
πξφζβαζεο θαη εθθφξησζεο , ήηνη ζε ζεκείν, απνιχησο πξνζβάζηκν ζε ληαιίθα 
κε ελζσκαησκέλν γεξαλφ εθθφξησζεο (παπαγάιν) , φπνπ ζα ππνδείμεη ε 
Τπεξεζία. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            Ο 
                                                                                             Γθηεο ΚΔΓΑ/Ρ 

 
                                          Υξπζφζηνκνο Βαιαξνχηζνο 

                                                                                         κρνο (Η) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑΠΟΡΑ  
ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ ΡΟΓΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
: 

«ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΟΤ 
ΟΙΚΙΚΟΤ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ 
ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ» 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Α/
Α 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΧΝ Μ.Μ 
ΠΟ
ΟΣ

. 

ΣΗΜΖ      
ΑΝΑ Μ.Μ. 

ΜΔΡΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

ΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Ζ/Ε 

1 

Πξνθαηαζθεπαζκέλνο νηθίζθνο 
(ISOBOX) ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 
πεξίπνπ 25,11 m2 εμσηεξηθψλ 
δηαζηάζεσλ 8,10x3,10x2,50m 

ηεκ. 1 14.516,13 14.516,13 14.516,13 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΜΔΡΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  14.516,13 

  

  

ΑΘΡΟΙΜΑ  14.516,13 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ  

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 14.516,13 

Φ.Π.Α. 24% 3.483,87 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 18.000,00 

    

 
  
  

 

 

 
 
 
 

                                                                                            Ο 
                                                                                             Γθηεο ΚΔΓΑ/Ρ 

 
                                          Υξπζφζηνκνο Βαιαξνχηζνο 

                                                                                         κρνο (Η) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Παξάξηεκα «Β»        ΚΔΓΑ/Ρ 
ηελ Π.Δ.Δ. 3/2020 ΚΔΓΑ/Ρ            ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
                                                                              ΓΥΖ ΓΑΠΑΝΧΝ 
                                                                 Μαξηηζά, 22 Ηνπλ 20 
 
 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ΣΟΤ Ν.1599/1986 

 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων 

υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 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):  

             Γ.ΓΑΠ 
              Καξακπαηδάθε Γεκ. 

             Αζκηαο (ΤΣΑ) 



Παξάξηεκα «Γ»                   ΚΔΓΑ/Ρ 
ηελ Π.Δ.Δ. 3/2020 ΚΔΓΑ/Ρ            ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
                                                                              ΓΥΖ ΓΑΠΑΝΧΝ 
                                                                 Μαξηηζά, 22 Ηνπλ 20 
 
 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ M.M ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΠΡΟΦΔΡΘΔΙΑ ΣΙΜΗ 

(Αριθμηηικώς & 
Ολογράθως) 

1 
Πξνθαηαζθεπαζκέλνο Οηθίζθνο 

(ISOBOX) 
TEM 1 

 
 
 
 

 
ΗΜΔΙΧΔΙ 
 
 1. ηελ αλσηέξσ ηηκή ζα δηελεξγνχληαη θξαηήζεηο πνζνζηνχ 6,27868% θαη 
παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 4% (ζην πνζφ κεηά ηηο θξαηήζεηο 
6,27868%).  

 

 2. Σν πνζνζηφ ΦΠΑ ζην νπνίν ππάγεηαη ε πξνκήζεηα πιηθνχ είλαη ……  

 

 3. Πιένλ ησλ αλσηέξσ, ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη κε ηα αθφινπζα 
ινηπά έμνδα: 

 

  α. Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά, πάζεο θχζεσο 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. 

 

 4.   Απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε 
ρξεκάησλ απφ ην Γεκφζην (απφ θνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο). 

 

 5.   Απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε 
εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ απφ θνξείο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο. 

 

 6.  Ζ πιεξσκή ζα δηελεξγεζεί κε ηελ έθδνζε ηξαπεδηθήο επηηαγήο απφ ηε 
Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηεο Μνλάδνο, ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ησλ 



ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε νξηζηηθή, 
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην ζπλαθζέλ ζπκθσλεηηθφ. 

 

 7.   Ζ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ αξκφδηα επηηξνπή ηεο 
Μνλάδνο. 

 

 8. 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) 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                  Γ.ΓΑΠ 
 

                 Καξακπαηδάθε Γεκ. 
                Αζκηαο (ΤΣΑ) 


