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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ: ………………… 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ: ΑΔΑΜ: ……………. 
 
ΠΡΟΣ: 115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 Τηλέφ: 2821005045 ή 5040 
ΚΟΙΝ.: 115ΠΜ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ. Φ.831/ΑΔ. 17948 
 Σ. 3837 
 Σούδα, 08 Οκτ 20 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 16/2020 για την 

Εργασία Επισκευής Κεραμοσκεπών των Οικημάτων Μ-516 και Μ-519 
της 115ΠΜ 

 
 
 1. Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη 
συμφωνητικού, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών - εργασιών για την επισκευή 
των κεραμοσκεπών των οικημάτων Μ-516 και Μ-519, υπό τα ακόλουθα στοιχεία 
και όρους: 
 
  α. Φυσικό αντικείμενο - Εκτιμώμενη αξία: Εργασίες επισκευής 
κεραμοσκεπών των οικημάτων Μ-516 και Μ-519 με CPV: 45261910-6, καθαρής 
αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ άνευ ΦΠΑ (20.000,00€) ήτοι συνολικής ονομαστικής 
αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

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

 

  γ. ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 20REQ007388932  
 
                 δ.     ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 20REQ007437886 
 
  ε. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η συνολική διάρκεια για την 
εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την 
ημερομηνία σύναψης του συμφωνητικού. Τόπος παράδοσης των εργασιών: 
Σύμφωνα με παράρτημα «Α» παρoύσας.  
 
  στ. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
θα παραληφθούν από αρμόδια προς τούτο επιτροπή της Μονάδας, κατόπιν 
τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής. 
Συγκεκριμένα κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών 
διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, 
με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 
 
  ζ. Προσφερόμενη τιμή - Κρατήσεις: Η τιμή της παρεχόμενης 
υπηρεσίας δίνεται στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 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 της υπηρεσίας στον ως άνω οριζόμενο τόπο και με τον 
προβλεπόμενο τρόπο. Αναφορικά με την οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί,  
ο προμηθευτής έχει λάβει γνώση για την έκταση των εργασιών – υλικών που 
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απαιτούνται και ως εκ τούτου δεν δύναται να απαιτήσει, κατόπιν της υπογραφής 
του συμφωνητικού, τυχόν επιπλέον κόστη που δε προέβλεψε, κατά την υποβολή 
της προσφοράς του. 
 
  η. Προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος: Η δαπάνη υπόκειται στην 
προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας 
{αφαιρουμένων των κρατήσεων της παραγράφου 1(ζ) της παρούσας 
πρόσκλησης}, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13. 
 
  θ. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 

  ι. Δικαιολογητικά πληρωμής: 
 
   (1) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του συνόλου του 
συμβατικού αντικειμένου.  
 
   (2) Τιμολόγιο του αναδόχου. 
 
   (3) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις {δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από το 
δημόσιο (από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης)}. 
 
  ια. Διαδικασία-Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του 
αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού 
Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Λάρισας, εντός 
τριάντα (30) έως εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών 
πληρωμής. 
 
  ιβ. Φάκελος Προσφοράς Συμμετέχοντος: Ο σφραγισμένος φάκελος 
της προσφοράς περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τα ακόλουθα: 
 
   (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86, 
όπως εκάστοτε ισχύει (δίχως να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ), σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
παραρτήματος «Γ», στην οποία: 
 
    (α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης 
στην οποία συμμετέχει και αποδέχεται ρητά όλους τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης. 
 
    (β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 2 
α) και β) του άρθρου 73 Ν.4412/16. 
 

(γ) Να δηλώνεται ότι ο προμηθευτής έχει λάβει γνώση για 
την έκταση των εργασιών – υλικών που απαιτούνται και ότι συμμορφώνεται 
πλήρως με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας, ως καθορίζονται στην παρούσα 
πρόσκληση και ειδικότερα στο παράρτημα «Α» αυτής. 
 

   (2) Την οικονομική προσφορά υποχρεωτικά σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του παραρτήματος «Β», στην οποία θα αναγράφεται το προσφερόμενο 
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τίμημα, αριθμητικώς και ολογράφως, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, 
χωρίς το ΦΠΑ (να αναγράφεται το ποσοστό του ΦΠΑ). 

    
  ιγ. 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(εφόσον συντρέχει αυτή η περίπτωση), 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 για την προσκόμιση: 
 
    (α) Των δικαιολογητικών που αφορούν την παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/16, ήτοι αποσπάσματος του ποινικού μητρώου {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. 
 
       Εναλλακτικά, δύναται η προσκόμιση 
υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού 
προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως 
αυτός ορίζεται στην παρ. 79A

 
του Ν.4412/16. Πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 

ενημέρωση/κοινοποίηση της πρόσκλησης του πρώτου μειοδότη για την υποβολή 
της και απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 
αρχή ή τα ΚΕΠ. 
 
       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) Των δικαιολογητικών που αφορούν την παρ. 2 α) και 2 
β) του άρθρου 73 του Ν.4412/16, ήτοι πιστοποιητικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας, 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. 
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    (γ) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 
και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα. 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). 
 
  ιδ. Τρόπος και Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Οι προσφορές 
κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘΜ. 16/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 115 ΠΜ», στη 115 Πτέρυγα Μάχης/Κεντρική 
Γραμματεία με τους ακόλουθους τρόπους: 
 
   (1) Είτε με ταχυδρομική αποστολή στη Διεύθυνση «115 
Πτέρυγα Μάχης, Αεροδρόμιο Χανίων, Τ.Κ. 73500» με συστημένη επιστολή ή με 
υπηρεσία ταχυμεταφοράς (COURIER), με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι 
αυτές θα περιέρχονται στη Γραμματεία της 115ΠΜ προκειμένου να 
πρωτοκολληθούν, μέχρι  την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 και 14:30. Ως εκ 
τούτου απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με τους χειριστές θέματος (βλέπε 
παράγραφο 2), για την έκδοση άδειας εισόδου στη Μονάδα ή την παραλαβή των 
φακέλων προσφοράς από την Κεντρική Πύλη της Μονάδος 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.  
 
   (2) Είτε με την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, (αυτοπροσώπως ή με 
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην αρμόδια Επιτροπή της 
Μονάδας, μέχρι την τιθέμενη ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 
(βλέπε παράγραφο 1ιε). 
 
  ιε. Ημερομηνία αποσφράγισης – αξιολόγησης προσφορών: Οι 
προσφορές θα αποσφραγιστούν δημόσια την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 
και ώρα 10:00 σε αίθουσα συσκέψεων της 115 ΠΜ από την αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας. Στη διαδικασία δύναται να παρευρίσκονται οι προσφέροντες (διά του 
εκπροσώπου τους), κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης σε χειριστές θέματος. 
 
  ιστ. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες τουλάχιστον. 
 
  ιζ. Με την υπογραφή της σύμβασης 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. 
 
  ιη. Ποινικές ρήτρες/Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: 
Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, 
εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 204, 206, 207, 217, 218 και 220 
του Ν.4412/16. 
 

ιθ. Υποχρεώσεις αναδόχου: 
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(1) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 
(2) Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά 

την εκτέλεση της σύμβασης, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης 
εργασίας με την αναθέτουσα αρχή, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και 
οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και 
ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο 
μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη 
σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών. 

 
(3) Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο προμηθευτής θα πρέπει 

να  είναι ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ, με ευθύνη αποκλειστικά του Προμηθευτή 
 

(4) Ο προμηθευτής θα είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος 

(ποινικά και αστικά) για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο εισερχόμενο στη 

Μονάδα προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του 

εγγράφως ότι: 

(α) Δεν θα έχει ουδεμία εργασιακή, οικονομική, 

ασφαλιστική κλπ. εξάρτηση από την ΠΑ. 

(β)  Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την 

ασφάλεια των εργαζομένων. 

(5) Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχημα από 
αμέλεια του προσωπικού του προμηθευτή προς οιονδήποτε, ο προμηθευτής 
ευθύνεται απεριόριστα. 

 
(6) Με την υπογραφή του συμφωνητικού, ο ανάδοχος υποχρεούται 

να προσέλθει στο Γραφείο Ασφαλείας της Μονάδος (τηλ.: 2821005008ή5), 
προκειμένου να εξασφαλίσει άδεια εισόδου για το προσωπικό που θα 
χρησιμοποιήσει. 
 
 
 2. Πληροφορίες:  
 

α. Για τεχνικά θέματα: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που 
επιθυμούν να επισκεφτούν την Μονάδα για επιτόπου αυτοψία των προς εκτέλεση 
εργασιών καθώς και για οποιαδήποτε τεχνική πληροφορία, μπορούν να 
επικοινωνήσουν με το Τμήματος Εγκαταστάσεων της Μονάδος, στα τηλέφωνα 
2821005075 – Υποσμηναγός (ΜΕ) Ανδρέας Τεντολούρης και 2821005079 
Υποσμηναγός (ΜΕ) Στυλιανός Βεληβασάκης .  

 
β. Για οικονομικά – διαδικαστικά θέματα: Αντισμήναρχος (Ο) Αβραάμ 

Αβραμίδης – τηλ: 2821005040 και Αρχισμηνίας (ΕΟΙΤ) Νικόλαος Σπετσιωτάκης – 
τηλ: 2821005045 ή 5042.   
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γ. Σε κάθε περίπτωση, ουδείς ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας ή 

προσφέροντας δύναται να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις των υπηρεσιακών 
Οργάνων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
Μ.Υ. (με Α’ βαθμ) Ελένη Μαρινάκη 
Τμηματάρχης Κεντρικής Γραμματείας 

Σμήναρχος ( Ι ) Ιωάννης Χατζηγεωργίου 
Δ  ι  ο  ι  κ  η  τ  ή  ς 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Τεχνική Περιγραφή. 
«Β» Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς. 
«Γ» Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 
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 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 08 Οκτ 20 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ  
ΑΔ.Φ.831/ΑΔ. 17948/Σ. 3837  
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η     

 1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

 Σκοπός της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι να περιγράψει τις 

απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την εκτέλεση εργασιών επισκευής των 

κεραμοσκεπών των οικημάτων Μ-516 και Μ-519 στον Οικισμό Αγίου Ονουφρίου 

συνολικής έκτασης περί τα 320m² (160m + 160m² αντίστοιχα), καθώς μέρος τους 

έχει υποστεί καθίζηση λόγω αποσάθρωσης του ξύλινου σκελετού. 

Οι κατωτέρω περιγραφόμενες παροχές υπηρεσιών και η προμήθεια των 

υλικών θα γίνουν από εξωτερικό διαπιστευμένο συνεργείο. 

Οι εργασίες θα γίνουν εντέχνως κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

ακολουθώντας τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 

 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 Θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση των κεράμων, αντικατάσταση των 

φθαρμένων τμημάτων του ξύλινου σκελετού και επανατοποθέτηση των κεράμων. 

 

3.  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της 

Υπηρεσίας,  την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και 

γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο 

εκτέλεσης της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και οιονδήποτε 

τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, 

αποφάσεων ή οδηγιών. 

 

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Θα εφαρμοστεί η τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00:2009 

«Επικεραμώσεις στεγών», καθώς και εκείνες που αναφέρονται σε αυτή, με πιστή 

τήρηση τυχόν οδηγιών της Υπηρεσίας και του Επιβλέποντα. 

 

Πιο αναλυτικά, οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής: 

 

 4.1 Τοποθέτηση κατάλληλων ικριωμάτων για την πραγματοποίηση των 

εργασιών με οικονομική επιβάρυνση και ευθύνη του αναδόχου. 

 4.2 Προσεκτική αποξήλωση των κεράμων, των τεγίδων και των 

σαθρών τεμαχίων της υπάρχουσας κεραμοσκεπής. Τα υλικά θα αποτεθούν 

προσωρινά σε χώρο που θα υποδείξει η επίβλεψη παραπλεύρως των οικημάτων 

και τα εύχρηστα υλικά θα επανατοποθετηθούν μετά το πέρας των εργασιών. 
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 4.3 Καθαρισμός και απομάκρυνση μπαζών. 

 

 4.4 Αφού γίνουν όλες οι προεργασίες (καθαιρέσεις, καθαρισμός), θα 

επισκευαστεί ο ξύλινος σκελετός. Θα γίνει αντικατάσταση των φθαρμένων 

τμημάτων του ξύλινου σκελετού και των ακατάλληλων δοκαριών. 

 Θα γίνει κατασκευή – τοποθέτηση – οριζοντίωση – στερέωση του 

ξύλινου σκελετού της στέγης μετά των αναγκαίων αντιανεμίων και λοιπών 

συνδέσμων του. 

 Τα ξύλινα ζευκτά, διά μέσω των στρωτήρων, θα μεταφέρουν τα φορτία 

στο δώμα. 

 Μετά την στερέωση του ξύλινου σκελετού θα τοποθετηθούν οι 

κορφιάδες, οι αντιανέμιοι σύνδεσμοι και τεγίδες. 

 Οι αντιανέμιοι σύνδεσμοι θα τοποθετηθούν χιαστί στο επίπεδο των 

κεντρικών ορθοστατών. Τα ζευκτά της στέγης, διά μέσω των ορθοστατών, θα 

μεταφέρουν τα φορτία στο δώμα. 

 Τα επί μέρους στοιχεία του σκελετού θα συνδέονται μεταξύ τους με 

ειδικούς συνδετήρες. 

Κατά τον υπολογισμό, οι συνδέσεις θεωρήθηκαν ως αρθρώσεις, παρ’ 

όλο που στην πραγματικότητα λειτουργούν ως μερικές πακτώσεις (κάτι που είναι 

υπέρ της ασφαλείας). Η μεταβίβαση των δυνάμεων των ράβδων σε ένα κόμβο θα 

γίνεται και μέσω των συνδετήρων, οι οποίοι είναι έτσι σχεδιασμένοι ώστε να 

δύνανται να αναλάβουν και ροπές κάμψεως.  

Για τις συνδέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 

α. Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

β. Ειδικά καρφοελάσματα ή παρόμοιου τύπου συνδετικά μέσα. 

 

 4.5 Ψεκασμός ολόκληρου του ξύλινου σκελετού με μυκητοκτόνο. 

 

 4.6 Πεταύρωση (πέτσωμα) με πλάκες O.S.B. 11mm. 

 

 4.7 Τοποθέτηση υγρομόνωσης με αναπνέουσα μεμβράνη 

κεραμοσκεπών. 

 

 4.8 Καδρόνιασμα με εμποτισμένη ξυλεία 5x5cm. 

 

 4.9 Επανατοποθέτηση των κεράμων. Τοποθέτηση κεράμων ρωμαϊκού 

τύπου. 

Η επικεράμωση θα γίνει με μηχανοποίητους κεράμους ρωμαϊκού τύπου χρώματος 

κεραμιδί, οι οποίοι θα στερεωθούν όλοι ή ανά 2
η
 σειρά (καρφωθούν) πλήρως με 

γαλβανισμένους ήλους επί των τεγίδων. Η τοποθέτηση και η στήριξή τους γίνεται 

σε σειρές αρχίζοντας από την γραμμή απορροής της στέγης. Θα δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή κατά την τοποθέτηση των κεραμιδιών στην σωστή ευθυγράμμισή τους 

με νήματα κατά τις δύο διευθύνσεις. 

 4.10 Εάν απαιτηθεί θα εκτελεσθεί αποξήλωση και επανατοποθέτηση 

των υδρορροών ή τοποθέτηση νέων. Στην άκρη της κεραμοσκεπής θα υπάρχουν 

υδρορροές για την απομάκρυνση των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων εκτός 
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της στέγης. Η απορροή των ομβρίων από την στέγη στο έδαφος, θα γίνεται αρχικά 

μέσα από οριζόντιες ανοικτές υδρορροές ημικυκλικής διατομής από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα, οι οποίες θα καταλήγουν στις κατακόρυφες υδρορροές με τις οποίες και 

θα συνδεθεί. 

 Κατά μήκος και σε άμεση συνέχεια της κεκλιμένης στέγης τοποθετείται 

η οριζόντια υδρορροή κυκλικής διατομής, κλειστή στα άκρα, η οποία στερεώνεται 

στο κούτελο της μαρκίζας, με μεταλλικά ελάσματα ανάρτησης από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα και τοποθετημένα ανά 1μ περίπου και σε κάθε αλλαγή κατευθύνσεως. 

 Οι κατακόρυφες υδρορροές και τα ειδικά τεμάχια συναρμογής με τις 

οριζόντιες υδρορροές και τους ντερέδες θα είναι από συνθετικό υλικό (PVC) 

μεγάλης μηχανικής και χημικής αντοχής. 

 Για την γρήγορη απορροή των ομβρίων η οριζόντια αυτή υδρορροή θα 

έχει κλίση 0,5% προς τις κατακόρυφες υδρορροές, η οποία επιτυγχάνεται με την 

κατάλληλη τοποθέτηση των μεταλλικών ελασμάτων αναρτήσεώς της. 

 Η σύνδεση των διαφόρων τεμαχίων θα γίνεται με τρόπο που να 

εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα. 

 

 4.11 Τοποθέτηση κορυφών με έτοιμα κονιάματα στο χρώμα των 

κεράμων. 

 

 4.12 Αντικατάσταση καπνοδόχων με νέα ανοξείδωτη θυέλλης. 

 

Για την επισκευή κρίνεται απαραίτητη η χρήση ικριωμάτων, ή η χρήση 

ειδικού εξοπλισμού προσέγγισης (καδοφόρα οχήματα, αυτοκινούμενες διαβάθρες, 

αναρτημένοι σιδηρότυποι κ.ο.κ.), ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στις υπό 

επισκευή θέσεις. 

   

5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

 Τα ακόλουθα σημεία πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα: 

Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά οι χώροι θα καθαρίζονται 

για να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των 

εργασιών.  Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής, τον έλεγχο και την αποδοχή 

τους από την Υπηρεσία, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου 

κατασκευής, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν και θα καθαρίζονται 

οι χώροι με ευθύνη του αναδόχου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης για την απομάκρυνση όλων των 

άχρηστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

 Ο Ανάδοχος επίσης οφείλει, πριν την έναρξη των εργασιών, να 

προσκομίσει στο Γραφείο Ασφαλείας της Μονάδας τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά προκειμένου να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου για το 

σύνολο του προσωπικού που θα εργαστεί στο χώρο του Οικισμού Αγίου 

Ονουφρίου μέχρι την ολοκλήρωση. 

 Σε περίπτωση διαφοροποίησης των οδηγιών χρήσης των υλικών από τα 

καθοριζόμενα στην παρούσα τεχνική περιγραφή, ο τελικός τρόπος εφαρμογής 

επιλέγεται έπειτα από έγκριση της επίβλεψης. 
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 Τα υλικά θα αποθηκεύονται προσωρινά από τον Ανάδοχο, σε σημείο 

της εγκρίσεως της επίβλεψης πάντα, με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να 

εξασφαλίζεται η ευχερής και ασφαλής κίνηση προσωπικού, αφετέρου δε αυτά να 

προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες. 

 Τυχόν μικροϋλικά που απαιτούνται για την κατασκευή της κεραμοσκεπής 

(στριφώνια, ατσαλόκαρφα, σύρμα, τσιμεντοκονία κλπ) καθώς και μικροεργασίες 

(ανύψωση καπνοδόχων, μεταφορά κεραιών κλπ), ικριώματα, αναβατόρια, 

γερανός, που τυχόν απαιτηθούν, καθώς και τα μέσα απομάκρυνσης των υλικών 

αποξήλωσης, επιβαρύνουν οικονομικά τον ανάδοχο.  

Οι διαστάσεις θα ληφθούν από τον ανάδοχο επί τόπου και θα γίνει 

προσαρμογή  του σκελετού χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στις πραγματικές 

διαστάσεις εάν παρουσιάζεται κάποια διαφορά. 

 

6. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα: 

α. Να συμμορφώνονται µε την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις 

«Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών 

Εργοταξίων» καθώς και στην Ελληνική Νομοθεσία σε θέματα υγιεινής και 

ασφάλειας (Π.Δ.17/96, Π.Δ.159/99, Π.Δ.1Ο73 της 12/16.9.81 κλπ). Ο Ανάδοχος 

οφείλει να πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας του (ΦΕΚ 260Α και αναθεωρήσεις) 

για το προσωπικό που θα εργαστεί. Λόγω της φύσεως των εργασιών θα πρέπει 

να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας 

για εκτέλεση εργασιών σε ύψος. 

β. να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).  

Δηλαδή: 

·  Protective clothing. Mechanical properties. Method: Puncture 

resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. 

Δοκιμή αντοχής σε διάτρηση, ΕΝ 863:1995. 

· Protective gloves against mechanical risks - Γάντια προστασίας έναντι 

μηχανικών κινδύνων , ΕΝ 388:2003. 

· lndustrial safety helmets (Amendment Α1:2000) - Κράνη προστασίας, 

ΕΝ 397:1995. 

· Safety Footwear fοr Professίοnal Use - Ρart 2. Additional 

Specifications Superseded by ΕΝ ISO 20345:2004 - Υποδήματα 

ασφαλείας για επαγγελματική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο 

ΕΝ ISO 20345:2004), ΕΝ 345-2:1996. 

 

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ  ή όπου 

δεν υπάρχουν τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι συσκευασμένα με σήμανση όπως 

προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα και θα συνοδεύονται από επίσημα 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης – επίδοσης από Διαπιστευμένο Φορέα. 

ΑΔΑ: 6ΒΝ86-Ω7Κ



Σελίδα 11 από 15 
 

 

Το σήμα CE όπως και η γενικότερη σήμανση των υλικών με την περιγραφή 

και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα αποτυπώνονται στην ετικέτα της 

συσκευασίας τους. 

Η επιλογή όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν  θα είναι της 

έγκρισης της Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό, πριν από την προμήθειά τους και την 

ενσωμάτωση στο έργο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει για έγκριση 

στην Υπηρεσία είτε δείγματα των υλικών, είτε PROSPECTUS (ή και τα δύο όπου 

είναι εφικτό), στα οποία  θα γίνεται αναλυτική περιγραφή τους, θα φαίνεται η 

μορφή τους και θα αναγράφονται οι διαστάσεις, ο τύπος τους, οι προδιαγραφές 

και το εργοστάσιο κατασκευής. 

Οι εργασίες θα πρέπει να ακολουθούν τα τεθέντα από πλευράς της 
υπηρεσίας ποιοτικά πρότυπα και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του 
επιβλέποντα των εργασιών. 

7.1 Ξυλεία 

 

 Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι λευκή, πριστή, Ευρωπαϊκής 

προελεύσεως και θα κατατάσσεται στην κατηγορία ΙΙ συμφώνως των DIN 1052 και 

4074. Η ξυλεία θα είναι πλήρως κατεργασμένη και θα προστατεύεται με 

εμποτισμό με ειδικό μυκητοκτόνο και επιβραδυντικό καύσεως. 

Επιπλέον, θα είναι Α΄ ποιότητος υγιής, χωρίς να έχει προσβληθεί από έντομα, 

μύκητες, κυάνωση, σε τεμάχια σταθερού πάχους με παρυφές και άκρα 

επεξεργασμένα κατ’ ορθή γωνία. 

   

7.2 Κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου 

 

1. Τα κεραμίδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μηχανοποίητα (ρωμαϊκού 

τύπου), διαλογής Ι κατά DIN 456 και θα συμμορφώνονται με τα ακόλουθα 

πρότυπα: 

α. Διαστάσεις (μέθοδος ΕΝ 1024) 

β. Κυρτότητα (μέθοδος ΕΝ 1024) 

γ. Στρέβλωση (μέθοδος ΕΝ 1304) 

δ. Αντοχή σε κάμψη (μέθοδος ΕΝ 538) 

ε. Δοκιμή στεγανότητας (μέθοδος ΕΝ 539-1) 

στ. Αντοχή σε παγετό (μέθοδος ΕΝ 539-2/C) 

ζ. Πυροπροστασία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων 

του ΕΛΟΤ. 

 

7.3 Αναπνέουσα μεμβράνη κεραμοσκεπών 
 

Η αναπνέουσα μεμβράνη που θα χρησιμοποιηθεί για την στεγανοποίηση 

της κεραμοσκεπής, θα είναι σύμφωνη με τις μεθόδους EN 1849-2 (βάρος), EN 

1848-2 (ύψος), EN 12311-1 (αντίσταση στο σχίσιμο), DIN 2615 

(ατμοδιαπερατότητα), EN 0811 (αντίσταση στο νερό) και DIN 4102 (αντίσταση στη 

φωτιά). 
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7.4 Υλικά και μέσα συνδέσεως 

 

 Όλα τα υλικά καθώς και τα μέσα συνδέσεως (ήλοι, μπουλόνια, λάμες κτλ) 

και το σύρμα που θα χρησιμοποιηθούν για όλες τις κατασκευές, θα είναι 

γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα. 

  Ειδικά σιδηρά ελάσματα ή κομβοελάσματα θα πρέπει να προστατευθούν 

εναντίον της σκουριάς γαλβανισμένα εν θερμώ. 

 
 
 
 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
Μ.Υ. (με Α’ βαθμ) Ελένη Μαρινάκη 
Τμηματάρχης Κεντρικής Γραμματείας 

Ασμχος (Ο) Αβραάμ Αβραμίδης 
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα: ……………..…….. (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) 

ΑΦΜ: ………………………………….………..…….. (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)  

Στοιχεία Επικοινωνίας: ………………………..…….. (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) 

   

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΜ Ποσό
τητα  

Συνολική Αξία 
χωρίς Φ.Π.Α. (€) 

ΠΟΣΟΣ
ΤΟ 

Φ.Π.Α. 
(%) 

1 Υπηρεσίες - Εργασίες Επισκευής 
Κεραμοσκεπών των Οικημάτων 

Μ-516 και Μ-519 

 
 

ΕΡΓ 

 
 

1 

 
 
 

……… 
(συμπληρώνεται από τον 

προμηθευτή) 

 
 
 

….. 
(συμπληρώνεται 

από τον 
προμηθευτή) 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :  
 
……………..…..  
(συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) 

Ποσό Φ.Π.Α. (€) :  
 
………………….. 
(συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) 

Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :  
 
……………………… 
(συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 

1. Η ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ δημοσίου 
ποσοστού 6,27868% και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 8% (για 
την παροχή υπηρεσιών), ποσά τα οποία θα παρακρατηθούν κατά την εξόφληση. 

 
2.  Πλέον των ανωτέρω, ο Προμηθευτής βαρύνεται με τα ακόλουθα λοιπά 

έξοδα: 
 
 α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης μορφής έξοδα ελέγχου 
– δοκιμών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται μέχρι την Οριστική Ποιοτική και 
Ποσοτική Παραλαβή των συμβατικών ειδών στον τόπο παράδοσης. 
 
 β. Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων, 
καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης συμβατικών ειδών 
ή καθυστερημένων παραδόσεων. 
 

3. Επίσης παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος (Φ.Ε.), με συντελεστή 8% 
υπολογιζόμενος στην αρχική αξία (τιμή προ ΦΠΑ, μείον τις παραπάνω κρατήσεις). 

 
4. Η πληρωμή θα διενεργηθεί με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ) στον 

τραπεζικό λογαριασμό του συμβαλλόμενου, τον οποίο θα δηλωθεί στην 
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κατατεθείσα προσφορά, από το ΔΣΤ/Λ, εντός εξήντα (60) ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του τιμολογίου και εφόσον ολοκληρωθεί η οριστική, 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
του συμφωνητικού/σύμβασης 

 
5.  Η παραλαβή των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή 

της Μονάδος. 
 

6. Απαιτείται προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη 
χρημάτων από το δημόσιο (από φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης) μόνο από τον 
μειοδότη. 

 
7. Απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας, μόνο από τον 

μειοδότη. 
 

8. Ισχύς προσφοράς : Εξήντα (60) ημέρες τουλάχιστον. 
 

Ημερομηνία …../….../2020 
Σφραγίδα & υπογραφή προμηθευτού 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
Μ.Υ. (με Α’ βαθμ) Ελένη Μαρινάκη 
Τμηματάρχης Κεντρικής Γραμματείας 

Ασμχος (Ο) Αβραάμ Αβραμίδης 
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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                                                                            ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): 115 Πτέρυγα Μάχης 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

         Αναφορικά με την διαδικασία ανάθεσης ΠΕΕ 16/2020 «Εργασίες για την επισκευή των κεραμοσκεπών των οικημάτων Μ- 

516 και Μ-519», δηλώνω ότι: 

           α. Αποδέχομαι ρητά όλους τους όρους της ΠΕΕ 16/2020 της 115ΠΜ 

           β. Μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς μου δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 και της  

παρ. 2 α) και β) του άρθρου 73 του Ν.4412/16. 

               γ. Έχω λάβει γνώση για την έκταση των εργασιών – υλικών που απαιτούνται και  συμμορφώνομαι πλήρως με τις  

απαιτήσεις της Υπηρεσίας, ως καθορίζονται στην  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16/2020 της 115ΠΜ, και 

ειδικότερα στο παράρτημα «Α» αυτής. 

 
Ημερομηνία:     ……...…/……...…/………… 

 
                                                                                                                                                                              Ο  Δηλων                        . 

 
 

(Υπογραφή)                      . 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
Μ.Υ. (με Α’ βαθμ) Ελένη Μαρινάκη 
Τμηματάρχης Κεντρικής Γραμματείας 

Ασμχος (Ο) Αβραάμ Αβραμίδης 
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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