
 

 
 
             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ ΑΔΑ:  
             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ‘’Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ’’: ΑΔΑΜ 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ  03/2021 ΤΗΣ 350ΠΚΒ 

 
 
ΠΡΟΣ : 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 
ΚΟΙΝ  : 

            350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤ/ΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ 
            ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
            Τηλ. 2310405040 (5040) 
            Φ.830/ΑΔ.5923      
            Σ.866 

     Σέδες,9 Μαρ 21 
    
 
 
 1. Η 350ΠΚΒ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την 
υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με σκοπό 
την προμήθεια (12) δώδεκα αναπνευστικών συσκευών ανοιχτού κυκλώματος άνευ 
φιάλης (ΑΣΑΚ), υπό τα ακόλουθα στοιχεία και όρους: 
 
  α. Φυσικό αντικείμενο-Εκτιμώμενη αξία:  Προμήθεια (12) δώδεκα 
αναπνευστικών συσκευών ανοιχτού κυκλώματος άνευ φιάλης (ΑΣΑΚ) για τις ανάγκες 
του ΣΠΥΠΑ. Η  προϋπολογισθείσα  αξία της δαπάνης ανέρχεται  σε  ποσό 19.354,83 € 
χ ω ρ ί ς  Φ Π Α .  
 

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

  γ. ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 21REQ008254351  
με CPV  44611200-8  και ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 
21REQ008255067 αντίστοιχα. 
 
  δ. Εγγυήσεις: Απαιτείται μόνο εγγύηση καλής λειτουργίας των υλικών για 
τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία παραλαβής τους ,όπως περιγράφεται 
στην τεχνική περιγραφή.   
 
  ε. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η παράδοση των υλικών θα γίνει στις 
εγκαταστάσεις την 350 ΠΚΒ το αργότερο εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία σύναψης του συμφωνητικού. . 
 
  στ. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Τα παρεχόμενα αγαθά 
παραλαμβάνονται από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή της Μονάδας (Δευτέρα έως 
Παρασκευή κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00), κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. Συγκεκριμένα: 
 
   (1) Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός 
έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 
   (2) Ή κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υλικών 
διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, 
μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο αντισυμβαλλόμενους, με τη σύνταξη 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 
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  η. Προσφερόμενη τιμή-Κρατήσεις: Η τιμή των παρεχόμενων 
αγαθών/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. 
 
  θ. Προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος: Η δαπάνη/υπηρεσία υπόκειται στην 
προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% για την προμήθεια υλικών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13. 
 
  ι. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για το σύνολο των ειδών. Οι οικονομικοί 
φορείς έχουν δικαίωμα κατάθεσης προσφοράς για τουλάχιστον δώδεκα συσκευές 
ΑΣΑΚ άνευ φιάλης .Η σύμβαση μπορεί να κατακυρωθεί και για ποσότητα μεγαλύτερη, 
κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της προϋπολογισθείσας, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του ν.4412/2016. Προσφορά που δεν 
συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα της τεχνικής περιγραφής απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και δεν γίνεται ΑΠΟΔΕΚΤΗ. 
 
  

  ια. Δικαιολογητικά πληρωμής: 
 
   Στα συμφωνητικά προμήθειας, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής: 
 
    (α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  
 
    (β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
 
    (γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 
 
    (δ) Πιστοποιητικά φορολογικής {Ν.4172/13 (ΦΕΚ Α΄ 167)} και 
ασφαλιστικής ενημερότητας {Αριθμ. 15435/913/23 Απρ 20 (ΦΕΚ Β΄ 1559)}, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της 
Κεντρικής Διοίκησης). 
  
  ιβ. Διαδικασία-Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα 
πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του 
Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Λάρισας. 

 
   (1) Το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου και των λοιπών 
δικαιολογητικών πληρωμής. 
 
   (2) Εφόσον προβλέπεται από το συμφωνητικό διαδικασία αποδοχής 
ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαμβανόμενων 
αγαθών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, και εάν ο οφειλέτης 
παραλάβει το τιμολόγιο, νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την 
οποία συντελείται η αποδοχή ή επαλήθευση, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από 
την ημερομηνία αυτή. 
 
  ιγ. Φάκελος Προσφοράς Συμμετέχοντος: Ο σφραγισμένος φάκελος της 
προσφοράς περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
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   (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). 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  
 
   (2) Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/16, με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή του προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα 
διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Το παρόν 
πιστοποιητικό θα φέρει ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
εργάσιμων ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 
  

   (3) Την οικονομική προσφορά στην οποία θα αναγράφεται το 
προσφερόμενο τίμημα, αριθμητικώς και ολογράφως, συμπεριλαμβανομένων των 

κρατήσεων, χωρίς το ΦΠΑ (να αναγράφεται το ποσοστό του ΦΠΑ). 

 
   (4) Απαιτείται μόνο εγγύηση καλής λειτουργίας των υλικών για 
τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία παραλαβής τους ,όπως περιγράφεται 
στην τεχνική περιγραφή. 
 
  ιδ. 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 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} (ισχύει μόνο για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω 

των 2.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 11 του Ν.4412/16): 
 
     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. 
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    Εναλλακτικά (προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή), 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. 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  
 
    (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). 
 
  ιε. Τρόπος και Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Οι προσφορές 
κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘΜ 03/2021,. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 350ΠΚΒ» στην 350ΠΚΒ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ με τους ακόλουθους τρόπους: 
 
   (1) Είτε με ταχυδρομική αποστολή στη Διεύθυνση «350ΠΚΒ Α/Β 
ΣΕΔΕΣ ΤΚ 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία 
ταχυμεταφοράς (COURIER), με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στη Γραμματεία της 350 ΠΚΒ προκειμένου να πρωτοκολληθούν, μέχρι την 

22/3/2021 και ώρα 14:00. 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.  
 
   (2) Είτε με την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, (αυτοπροσώπως ή με 
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην αρμόδια Επιτροπή Αγορών της 
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350ΠΚΒ , μέχρι την τιθέμενη ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών. 
 
  ιστ. Ημερομηνία αποσφράγισης – αξιολόγησης προσφορών: Οι προσφορές 

θα αποσφραγιστούν δημόσια την 23/03/2021 στις 10:00 π.μ στην αίθουσα-γραφείο 
οικονομικού  της 350ΠΚΒ από την αρμόδια  Επιτροπή αγορών. Στη διαδικασία δύναται 
να παρευρίσκονται οι προσφέροντες (διά του εκπροσώπου τους), κατόπιν τηλεφωνικής 
ενημέρωσης του προέδρου της αρμόδιας Επιτροπής Αγορών. 
 
  ιζ. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες. 
 
  ιη. Πριν από 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. Το ΙΒΑΝ του δικαιούχου αναγράφεται στο συμφωνητικό. 
 
  ιθ. 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. 
 
 2. Πληροφορίες: Για  πληροφορίες όσον αφορά στα παραρτήματα της 
παρούσας,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στο Τμήμα Οικονομικού 
της Μονάδος τηλ.: 2310405043 (εσωτ.5043) αρμόδιος Επγος (Ο) Γεώργιος 
Γιαπουντζής, ενώ για ερωτήματα επί των τεχνικών προδιαγραφών μπορούν να 
απευθύνονται στο τηλ.: 2310405435 (εσωτ.5435), αρμόδιος Υπσγός (ΤΜΑ) Μενέλαος 
Χαλβατζής. 
 
Σε κάθε περίπτωση, ουδείς ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας ή προσφέροντας 
δύναται να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις των υπηρεσιακών Οργάνων. 
 

         Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 

                                                                                                   Σμχος (Ι)  Μάριος Μπαντουβάς 
                                                                                                               

     Ακριβές Αντίγραφο  
Τμήμα Προϋπολογισμού 
 
 
 
 
 Γεώργιος Γιαπουντζής 
           Επγός (Ο) 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
Αποδεκτές για ενέργεια 
350ΠΚΒ/ΤΜ.ΟΙΚΑποδέκτες για πληροφορία 
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350 ΠΚΒ/ΤΜ.ΟΙΚ/ΓΡΑΦΕΙΟ Π/Υ 
ΣΠΥΠΑ 
 
 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
«Β» ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  
«Γ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
«Δ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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      350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ 
       ΒΛΗΜΑΤΩΝ 

               ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
      ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  9  Μαρ 21 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ  

ΑΔ.Φ.830/ΑΔ.5923/Σ.866/09-03-21/350ΠΚΒ/ΤΜ.ΟΙΚ.    
 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

 
 

 

 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΓΡ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Τηλ. 2310405435 
Σέδες, 25 Φεβρουαρίου 2021 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΙΑΛΗΣ 
 

 
1.  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

1.1.    Η   παρούσα   Τεχνική   Προδιαγραφή   (ΤΠ)   καλύπτει   τις   απαιτήσεις 
προμήθειας αναπνευστικής συσκευής ανοιχτού κυκλώματος άνευ φιάλης 
(εφεξής ΑΣΑΚ) και ειδικότερα των λοιπών εξαρτημάτων ως ενιαίο σύστημα. 
Συγκεκριμένα οι απαιτήσεις προμήθειας αφορούν στην πλάτη ανάρτησης 
(Backplate) - ενσωματωμένων παρελκόμενων αυτής και   της προσωπίδας / 
μάσκας (SCBA Mask) για την προστασία του αναπνευστικού συστήματος 
προσωπικού του Σχολείου Πυρασφάλειας Πολεμικής Αεροπορίας (εφεξής 
ΣΠΥΠΑ) που θα εκτεθεί σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών, 
εμπλουτισμένων με  επικίνδυνα και τοξικά αέρια. Ο εξοπλισμός αυστηρώς θα 
πρέπει να είναι κατάλληλος για επαγγελματική πυροσβεστική χρήση. 

 

 
 

2.  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

2.1     ΕΛΟΤ ΕΝ 136        Μέσα προστασίας αναπνοής. Μάσκες ολοκλήρου 
προσώπου (προσωπίδες) 

 

2.2     ΕΛΟΤ ΕΝ 137 
Type 2 

 

Προστασία της αναπνοής. Αυτόνομη αναπνευστική 
συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος 
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2.3     ΕΝ 14593-1            Respiratory protective devices – Compressed air line 
breathing apparatus with demand valve. Apparatus 
with a full face mask. Requirements, testing, marking 

 

2.4     EN 14594-2            Respiratory protective devices – Compressed air line 
breathing apparatus with demand valve. Apparatus 
with a half mask at positive pressure. Requirements, 
testing, marking 

 

2.5     EN 14594               Respiratory protective devices. Continuous flow 
compressed air line breathing apparatus. 
Requirements, testing marking».   

2.6     ATEX 114              Equipment and protective systems indented for 
use in                                    

                  Directive 2014/34   potentially explosive atmospheres  
   

2.7     BS 10999:2010      Specification for distress signal units (DSU) for the 
Fire & Rescue Service 

2.8     EN ISO 
9001:2015 

 

2.9     ΕΝ ISO/ΙΕC 

17050-1 

                   Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις 
                       Conformity assessment – Suppliers declaration of conformity – Part 1: 
                  General requirements 
 
                            

2.10   Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της 
παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται 
έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων 
των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας 
προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, 
υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της 
Ελληνικής Δημοκρατίας. 

 

2.11   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

 
 

3.  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
 

 

3.1 Η ΑΣΑΚ που περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή κατηγοριοποιείται 
κατά Code Procurement Vocabulary (CPV) ως CPV: 35111100-6 / 
Αναπνευστικές Συσκευές Πυρόσβεσης (Breathing Apparatus for Firefighting). 

 

 
 

4.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

4.1      Η  προσφορά του  ανάδοχου  θα  πρέπει  να  αναφέρεται   σε   τ ο υ λάχι σ 
το ν  
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 δ ώδε κα   (12 )   σ υ σ κε υ ές   ΑΣΑΚ  άνευ  φιάλης  (Backplate  &  SCBA  
mask)  ως αναφέρεται      στις      κατωτέρω      παραγράφους,      
συμπεριλαμβανομένης 
επιπροσθέτως οιασδήποτε απαίτησης που υφίσταται για την ομαλή λειτουργία 
τους και δεν αναφέρεται στην παρούσα. 

 
4.2   Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, κατασκευασμένα 

εντός   έξι   (6)   μηνών   από   την   ημερομηνία      ανάδειξης   του   αναδόχου 
προμηθευτή. 

 

5.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
 

5.1  Η ΑΣΑΚ θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις παρακάτω απαιτήσεις: 
 

5.1.1 Να είναι κατασκευασμένη από εταιρεία ή εργοστάσιο που διαθέτει 
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο και να έχει 
σήμανση CE (ΕΕ 765/2008 ή Άρθρο 17, ΕΕ 2016/425). 

 
5.1.2  Να πληροί τις προδιαγραφές αναφερόμενων προτύπων §2.1 έως §2.5 και 

Πιστοποίηση CBRN   (Αναπνευστικός εξοπλισμός για χρήση σε περιβάλλον 
ΡΒΧΠ). 

 
5.1.3 Να διαθέτει Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου EE σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα κανονισμού (ΕΕ) 2016/425, ισχύς έκδοσης τελευταίας 
πενταετίας. 

 
5.1.4   Το συνολικό βάρος της προσφερόμενης ΑΣΑΚ (πλάτη ανάρτησης μετά 

παρελκομένων αυτής & προσωπίδας) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 7kg. 
 

 
 

6.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

6.1  Η ΑΣΑΚ θα πρέπει διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 

6.1.1  Να αποτελείται ως ενιαίο σύστημα (άνευ φιάλης) από : 
 
 

6.1.1.1     Πλάτη & Ιμάντες Ανάρτησης (Backplate & Body Harnesses) 
 

  Κατασκευή από δύσφλεκτα υλικά 
 

  Υψηλή   αντοχή   στην   επαφή   με   τις   φλόγες,   στην   θερμική 
&  μηχανική καταπόνηση 

 

 Αντοχή στην επαφή με χημικά, αντιστατικές ιδιότητες και μη 
αποβολή στατικού φορτίου στην ατμόσφαιρα 

 

  Εργονομική σχεδίαση με ομοιόμορφη κατανομή βάρους επί της 
σπονδυλικής στήλης του χρήστη για την αποφυγή τραυματισμών 
ή/και καταπόνησης 

 

  Ταχεία ρύθμιση ιμάντων στην μέση & τους ώμους 
 

  Εργονομικό  μαξιλάρι  στην  μέση  &  στους  ιμάντες  ανάρτησης 
(δυνατότητα αφαίρεσης για πλύση) 
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  Εργονομική/ές χειρολαβή/ές μεταφοράς 
 

  Κρίκο ή υποδοχή ανάρτησης στο άνω τμήμα 
 

 Πόρπες υψηλής αντοχής στην μηχανική & στην θερμική 
καταπόνηση 

 

  Ρυθμιζόμενη ζώνη φιάλης (τουλάχιστον 9lt) που να 
εξασφαλίζει την σταθερότητα της επί της πλάτης ανάρτησης και 
επιπλέον να επιτρέπει την γρήγορη αφαίρεση / τοποθέτηση της 

 

  Ιμάντας στήθους με πόρπη (επιθυμητό) 
 

 Ανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες στο πίσω ή/και στο 
έμπροσθεν μέρος της πλάτης 

 

  Προσαρμογή φιάλης 9lt 
 

  Δυνατότητα ρύθμισης καθ` ύψος (προαιρετικό χαρακτηριστικό) 
 

  Στην πλάτη ανάρτησης θα πρέπει να υπάρχουν αναγεγραμμένες 
εγχάρακτες ή σε δύσφλεκτο ταμπελάκι και σε εμφανές σημείο 
απαραίτητες πληροφορίες που προβλέπονται από τα ποιοτικά 
πρότυπα (Στοιχεία Κατασκευαστή, Μοντέλο , S/N, Ημερομηνία 
Κατασκευής, Σύμβολο CE, Ποιοτικά Πρότυπα (ΕΝ) 
Συμμόρφωσης). 

 

 
 

6.1.1.2     Αεροπνεύμονας  [Lung Demand Valve (LDV)] 
 

  Υλικά υψηλής αντοχής στην επαφή με τις φλόγες, στην θερμική & 
μηχανική καταπόνηση 

 

  Χημική αντοχή 
 

  Ταχεία σύνδεση / αποσύνδεση με την προσωπίδα (όχι βιδωτά). 
Η λειτουργία αποσύνδεσης θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό 
αποτροπής μη επιθυμητής αποσύνδεσης (ατύχημα) του LDV 
από την προσωπίδα. 

 

  Ο LDV θα συνδέεται   με την κύρια παροχή μέσης πίεσης της 
ΑΣΑΚ με εύκαμπτο σωλήνα μέσης πίεσης και   ταχυσύνδεσμο 
τύπου CEJN (αρσενικό). 

 

  Λειτουργία πρώτης αναπνοής 
 

  Ενσωματωμένες Bypass & Demand/Reset Valve διατάξεις 
 

  Η  Bypass  λειτουργία,   θα  πρέπει  να   είναι  ανεξάρτητη  της 
Demand/Reset Valve (ΕΝ 137) 

 

  Τάπα σφράγισης για την αποθήκευση και την προστασία από 
φερτά υλικά 

 

  Εγχάρακτη αναγραφή S/N σε εμφανές σημείο 
 
 

 
6.1.1.3     Ρυθμιστής / Μειωτήρας Πίεσης (Pressure Reducing Valve / Regulator) 
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  Υλικά υψηλής αντοχής στην επαφή με τις φλόγες, στην θερμική & 
μηχανική καταπόνηση 

 

  Χημική αντοχή 
 

  Μείωση πίεσης σε 7-10bar στο σύστημα μέσης πίεσης 
 

  Βαλβίδα ασφαλείας υπερπίεσης 
 

  Μεταλλικό φίλτρο για το φιλτράρισμα σωματιδίων  >20micron 
 

  Ρακόρ   εύκολης   σύνδεσης   με   την   φιάλη   (κανόνας   τριών 
δακτύλων) 

 

  Εγχάρακτη αναγραφή S/N σε εμφανές σημείο 
 

 
 

6.1.1.4     Σωληνώσεις Μέσης & Υψηλής Πίεσης 
 

  Υλικά υψηλής αντοχής στην επαφή με τις φλόγες, στην θερμική & 
μηχανική καταπόνηση και υψηλό δείκτη ευκαμψίας που να 
εξασφαλίζει την συνεχή παροχή αέρα 

 

  Χημική αντοχή 
 

 Προστασία με βραδύκαυστο κάλυμμα επί των καναλιών των 
ιμάντων ανάρτησης 

 

  Υδροστατικός έλεγχος σωληνώσεων και παροχή συνοδευτικών 
εγγράφων 

 

  Δεύτερη σωλήνα μέσης πίεσης στην μέση της πλάτης ανάρτησης 
με ταχυσύνδεσμο CEJN  (θηλυκό) και τάπα, που εξυπηρετεί ως 
αναμονή βοηθητικής παροχής σε έτερο χρήστη 

 

 
 

6.1.1.5     Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Πίεσης Φιάλης με Προειδοποιητικό 
Ηχητικό και Οπτικό Συναγερμό 

 
 Συμμόρφωση με ΑΤΕΧ 114 – EU Directive 2014/34 – 

Αντιεκρηκτικού τύπου 
 

 Συμμόρφωση με BS 10999:2010 ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό ή 
αμερικάνικο πρότυπο που δεν αναφέρεται στην παρούσα 

 

  Διασύνδεση με τον ρυθμιστή §6.1.1.3 με εύκαμπτη σωλήνωση 
υψηλής πίεσης 

 

  Υλικά υψηλής αντοχής στην επαφή με τις φλόγες, στην θερμική & 
μηχανική καταπόνηση 

 

  Χημική αντοχή 
 

  Αδιάβροχο (IP64) 
 

  Τοποθέτηση στην αριστερή πλευρά (ώμο) της πλάτης ανάρτησης 
 

  Ψηφιακή αναγραφή πίεσης εσωτερικού αέρα φιάλης  (0-350bar) 
 

  Οθόνη με περίβλημα υψηλής αντοχής για την ευκρινή απεικόνιση 
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πληροφοριών στον χρήστη κάτω από οιασδήποτε συνθήκες 
 

 Ενεργοποίηση με το άνοιγμα της στρόφιγγας φιάλης και την 
παροχή πίεσης στο σύστημα 

 

  Ενεργοποίηση συνεχούς ηχητικής προειδοποίησης  >90db όταν η 
πίεση στο εσωτερικό της φιάλης πέσει στα 50-70bar 

 

 Λειτουργία εμφανούς ενδείξεων πίεσης σε συνθήκες πλήρους 
σκότους 

 

  Πλήρης  Ιδιότητες  Personal  Alert  System  Device  (PASS)     / 
Distress Signal Unit 

 

  Ενεργοποίηση συνεχούς οπτικής και ηχητικής προειδοποίησης 
>90db σε 30 sec από την στιγμή απώλειας αίσθησης κίνησης 
χρήστη ή δόνησης εσωτερικού αισθητήρα ανίχνευσης 

 

  Λειτουργία εύκολης χειροκίνητης ενεργοποίησης 
 

  Στην περίπτωση ατυχούς ενεργοποίησης, δυνατότητα επιθυμητής 
επαναφοράς σε κατάσταση αναμονής 

 

  Τροφοδοσία με  κοινές μπαταρίες εμπορίου 
 

  Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ για την εκφόρτωση δεδομένων 
 

  Δυνατότητα διασύνδεσης με τηλεμετρία για την παρακολούθηση 
πίεσης εξ αποστάσεως 

 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει ενδεικτικές τιμές 
διασύνδεσης με σύστημα τηλεμετρίας για την τυχόν μελλοντική 
αναβάθμιση του συστήματος 

 

 
 

6.1.1.6     Προσωπίδα (SCBA Mask) 
 

 

  Συμμόρφωση προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 136:1998  CL 3 
 

  Αναγραφή σε εμφανές σημείο Στοιχεία Κατασκευαστή, Μοντέλο, 
S/N, Σύμβολο CE, Ποιοτικό Πρότυπο (ΕΝ) 

 

  Θετικής πίεσης 
 

  Η   προσωπίδα   θα   πρέπει   να   επιτυγχάνει   υψηλό   βαθμό 
εφαρμογής και στεγανότητας στο δέρμα του χρήστη 

 

  Κατασκευή από αντιαλλεργικά και φιλικά προ το δέρμα υλικά, 
υψηλής αντοχής στην επαφή με τις φλόγες, στην θερμική & 
μηχανική καταπόνηση 

 

  Χημική αντοχή 
 

  Πανοραμική οματοθυρίδα υψηλής αντοχής στην θερμότητα, στην 
επαφή με φλόγα και την κρούση - Οπτικό πεδίο τουλάχιστον 90% 
της περιφερειακής όρασης 

 

 Anti   scratch   Technology   –   Σήμανση   ή/και   βεβαίωση 
κατασκευαστή 
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 Δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης οματοθυρίδας από τον 
χρήστη σε περίπτωση βλάβης [π.χ. πλαίσιο συγκράτησης από 
δύο (2) βίδες / παξιμάδια] 

 

  Εσωτερική μάσκα ημίσεως προσώπου, η οποία θα δύναται να 
επιτρέπει την διέλευση αέρα κατά μήκος της οματοθυρίδας για 
την αποφυγή δημιουργίας υγρασίας και παράλληλα την 
συγκέντρωση CO2 σε μη επιθυμητά επίπεδα 

 

  Βαλβίδα εκπνοής θετικής πίεσης, χαμηλής αντίστασης 
 

  Φωνητική μεμβράνη υψηλής μετάδοσης φωνής χρήστη 
 

  Αυχενικός ιμάντας ανάρτησης 
 

  Ελαστικό   ρυθμιζόμενο   κεφαλόδεμα   πέντε   (5)   σημείων   με 
μεταλλικές αγκράφες για την χαλάρωση ή σφίξιμο των ιμάντων 

 

  Κουμπωτή σύνδεση με τον LDV 
 

 Θήκη αποθήκευσης με velcro σφράγισης και   θηλιά ή κρίκο 
ανάρτησης στο άνω τμήμα (αξεσουάρ κατασκευαστή 
προσωπίδας) 

 

  Το   προσφερόμενο   μοντέλο   προσωπίδας   πρέπει   να   έχει 
δυνατότητα αναβάθμισης του μελλοντικά, με ανεξάρτητο 
προσθαφαιρούμενο   σύστημα   ενδοεπικοινωνίας   ή   ενισχυτή 
φωνής 

 

  Ο προμηθευτής να δηλώσει διαθέσιμα μεγέθη προσωπίδας τα 
οποία δεν επηρεάζουν την τελική τιμή προϊόντος 

 

 
 

7.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

7.1  Εντός  ενός  (1)  μηνός  από  την  παραλαβή  των  υλικών,  ο  ανάδοχος 
υποχρεούται κατόπιν πρότερης συνεννόησης, να εκπαιδεύσει έως δέκα (10) 
άτομα προσωπικό, σε θέματα χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης ρουτίνας 
των συστημάτων σε μία (1) εργάσιμη ημέρα στις εγκαταστάσεις του ΣΠΥΠΑ, 
στην Α/Β ΣΕΔΕΣ στην Θέρμη – Θεσσαλονίκης. Το ΣΠΥΠΑ θα διαθέσει φιάλες 
για την λειτουργία των συσκευών. 

 
7.2   Η εκπαίδευση θα εκτελεσθεί από πιστοποιημένο εκπαιδευτή από τον 

κατασκευαστικό οίκο και μετά το πέρας της, ο ανάδοχος-εκπαιδευτής 
υποχρεούται να εκδώσει αντίστοιχο πιστοποιητικό εκπαίδευσης για το 
συμμετέχον προσωπικό. 
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8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 

8.1   Ε γγυ ή σε ι ς  : Ο προμηθευτής να παράσχει γραπτώς με Υπεύθυνη  
Δήλωση του Ν.1599/86 ή με Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of  
Conformity Doc) 
σύμφωνα με το ENS ISO/IEC 17050-1 εγγύηση καλής λειτουργίας των υλικών, 
για  τ ουλ άχ ιστον τ ρία  (3) έ τ η  από την ημερομηνία παραλαβής τους. 

 

8.2   Υποστήριξη με Ανταλλακτικά – Τεχνική Υποστήριξη : Ο προμηθευτής θα 
δηλώσει εγγράφως την διαθεσιμότητα αμεταχείριστων ανταλλακτικών για την 
υποστήριξη και λειτουργία των προμηθευομένων υλικών για τουλάχιστον δέκα 
(10) έτη μετά την προμήθεια. 

 

8.3 Τα προϊόντα θα παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία, σε κατάλληλη 
συσκευασία και προστατευμένα για την ασφαλή μεταφορά τους. 

 
8.4   Θα  συνοδεύονται από οδηγίες λειτουργίας επισκευής και συντήρησης στα 

Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Επιπρόσθετα, ο 
ανάδοχος θα παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την συντήρηση ρουτίνας των 
παρελκομένων (π.χ. φίλτρο ρυθμιστή πίεσης). 

 
8.5  Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από τα εξής αναλώσιμα ανταλλακτικά για την 

εκτέλεση συντήρησης ρουτίνας : 
 

  LDV   O-ring   Packing   §6.1.1.2   –   Ίση   ποσότητα   με   τον   αριθμό 
συστημάτων 

 

  Μεταλλικά φίλτρα §6.1.1.3 – Ίση ποσότητα με τον αριθμό συστημάτων 
 

 
 

9.   ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται με την υποβολή των τεχνικών προσφορών 
να προσκομίσουν: 

 

9.1. Φύλλο συμμόρφωσης όπου θα απαντούν σε   όλες τις παραγράφους της 
τεχνικής προδιαγραφής με την ίδια σειρά, έστω και αρνητικά. 

 
9.2.  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 

9001 ή ισοδυνάμου του εργοστασίου κατασκευής των υλικών στην Ελληνική ή 
Αγγλική γλώσσα ή με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

 
9.3.  Κατάλογο εξουσιοδοτημένων συνεργείων στην Ελληνική Επικράτεια με τα 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας. Με την προσφορά θα υποβληθούν τα εξής 
πιστοποιητικά : 

 

 

  ISO 9001:2008 του συνεργείου 
  Εξουσιοδότηση επισκευών από τον κατασκευαστικό οίκο σε ισχύ 
  Εξουσιοδότηση  τεχνικού/τεχνικών από τον κατασκευαστικό οίκο σε ισχύ 
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9.4.  Τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων ειδών όπου θα φαίνονται όλα τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

 
9.5.  Τεχνικά  φυλλάδια  και  ενδεικτικές  τιμές  περιγραφόμενων  αναβαθμίσεων 

§6.1.1.5 & §6.1.1.6. 
 

9.6.  Δήλωση Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων προϊόντων. 
 

9.7.  Πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης προϊόντων και κατάλογο ενδεικτικών 
τιμών των αναλωσίμων υλικών και εργασίας. 

 

 

9.8.  Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στις  εβδομήντα πέντε (75) ημέρες το μέγιστο 
από την ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού με την ΠΑ. 

 
9.9. Το ΣΠΥΠΑ θα συγκροτήσει επιτροπή για την ποσοτική, ποιοτική και 

λειτουργική παραλαβή των προϊόντων και θα ενημερώσει τον ανάδοχο για την 
καταλληλότητα των προϊόντων. 

 
9.10. Το ΣΠΥΠΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργίες ή φθορές των 

προϊόντων πριν την ποσοτική, ποιοτική και λειτουργική παραλαβή τους. 
 

 

9.11. Η παράδοση συστημάτων θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του αναδόχου 
στις εγκαταστάσεις του ΣΠΥΠΑ, στην Α/Β Σέδες, Θέρμη, 57001, Θεσσαλονίκη. 

 

 
 

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Χειριστής θέματος, Υπσγός (ΤΜΑ) Μενέλαος Χαλβατζής (τηλ. 2310405435) . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
         
       Ασμχος (Ο) Σταύρος Κωνσταντίνου 

           Ε.Ο.Υ. 
          Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
  Επγος (Ο) Γεώργιος Γιαπουντζής 
           Γρ. Προϋπολογισμού 
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       ΒΛΗΜΑΤΩΝ 

      ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
      ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  9  Μαρ 21 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ  

ΑΔ.Φ.830/ΑΔ.5923/Σ.866/09-03-21/350ΠΚΒ/ΤΜ.ΟΙΚ. 
 
 
 

 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο  

 

 

 

«Για την προμήθεια (12) δώδεκα αναπνευστικών συσκευών ανοιχτού κυκλώματος άνευ 

φιάλης (ΑΣΑΚ).»  
 

1. Στη Θέρμη, στην Αεροπορική Βάση Σέδες, σήμερα ………. μεταξύ 
των κάτωθι υπογεγραμμένων: 

 
 α. Του Σμχου (Ι) Μάριου Μπαντουβά, Διοικητού της 350 Πτέρυγας 
Κατευθυνομένων Βλημάτων ως εκπρόσωπο της Π.Α. και 

 
 β. Της εταιρείας με την επωνυμία……………………….., η οποία εδρεύει επί 
της οδού: ……………………………… ,τηλ.: …………………- ΑΦΜ: ……………….., η 
οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον ……………….. με ΑΔΤ ……………. και η οποία 
στο εξής θα αναφέρεται ως «ο Ανάδοχος», συμφωνήθηκε η προμήθεια υλικών ως 
κάτωθι: 
            
Α/Α cpv Περιγραφή Είδους 

 

ΜΜ Ποσ  Τιμή ΜΜ 
χωρίς 

Φ.Π.Α. (€) 

Συνολική Αξία 
χωρίς Φ.Π.Α. 

(€) 

Ολογράφω
ς 

Φ.Π.Α. 
(%) 

1 

44611200-
8      

(12) δώδεκα αναπνευστικών 
συσκευών ανοιχτού 
κυκλώματος άνευ φιάλης 
(ΑΣΑΚ) 

τεμ 
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2        

3        

4        

5        

6        

7        

    

    

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :    

Φ.Π.Α. (€) :    

Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :    
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2. Τα παραπάνω αγαθά θα παραδοθούν σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του 
ΣΠΥΠΑ 350ΠΚΒ το αργότερο έως 75 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης . 

 
3. Η πληρωμή του Αναδόχο θα γίνει από το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο της 
Λάρισας με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ) στον αριθμό (IBAN) 
του οικονομικού φορέα, το αργότερο σε εξήντα (60) ημέρες μετά την προσκόμιση στη 
Μονάδα των παρακάτω δικαιολογητικών:  

 
    α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή 
του συνόλου του φυσικού αντικειμένου.  
 
           β.   Τιμολόγιο του αναδόχου (Παροχής Υπηρεσιών)  
  
            γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας με αιτιολογία «για είσπραξη 
χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης». 
 
           δ.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

 
           ε.  Βεβαίωση της Τράπεζας ή φωτοαντίγραφο 1

ης
 σελίδας βιβλιαρίου από όπου 

προκύπτει ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) και η Τράπεζα μέσω της οποίας θα 
εξοφληθεί ο Ανάδοχος. Επισημάνεται ότι η επωνυμία του δικαιούχου του λογαριασμού 
πρέπει να ταυτίζεται πλήρως με την επωνυμία στο τιμολόγιο. 

 

4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις συνολικά 6,27868% υπολογιζόμενες επί της 
αρχικής, προ ΦΠΑ. 

 

5. Επιπρόσθετα παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος, με συντελεστή 4% για 
προμήθεια αγαθών υπολογιζόμενος στο υπόλοιπο ποσό που προκύπτει μετά την 
αφαίρεση των προαναφερθέντων κρατήσεων από την αρχική, προ ΦΠΑ, αξία του 
τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 64 του Ν.4172/13 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/14. Η Μονάδα μετά την εξόφληση, θα χορηγήσει 
σχετική βεβαίωση για την παρακράτηση του ανώτερου φόρου, προκείμενου να 
χρησιμοποιηθεί κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης του 
Αναδόχου στις οικείες Δ.Ο.Υ. 

 
6. Ο Ανάδοχος αποδέχεται τους όρους της παρούσας και αναλαμβάνει την 
ανωτέρω Συντήρηση – Αντικατάσταση ονομαστικού (αρχική αξία πλέον αναλογούντος 

ΦΠΑ)  ποσού …………………………………………….….. (…………..€). 

 
7. Το παρόν συμφωνητικό αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο (2) 
συμβαλλομένους, υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα αυτού, εκ των οποίων το 
ένα (1) λαμβάνει ο Ανάδοχος. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Ο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
       Ασμχος (Ο) Σταύρος Κωνσταντίνου 

           Ε.Ο.Υ. 
          Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
  Επγος (Ο) Γεώργιος Γιαπουντζής 
           Γρ. Προϋπολογισμού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ  

ΑΔ.Φ.830/ΑΔ.5923/Σ.866/09-03-21/350ΠΚΒ/ΤΜ.ΟΙΚ.           
 

 
 

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) 

 
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: 
 
Λάβαμε γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 

3/2021 της 350ΠΚΒ, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως και συμμετέχουμε στη 

διαδικασία υποβάλλοντας οικονομική προσφορά. Επιπροσθέτως δηλώνουμε 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. 
 
 
 
 
                                                                                                                   Ημερομηνία:       

ΠΡΟΣ
(1)

:  

 Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και 
Επώνυμο Πατέρα:  

 

Όνομα και 
Επώνυμο Μητέρας: 

 

Ημερομηνία 
γέννησης

(2)
:  

 

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  
Τ
Κ: 

 

Αρ. 
Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 

Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομ
είου 
(Εmail): 
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(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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
         
       Ασμχος (Ο) Σταύρος Κωνσταντίνου 

           Ε.Ο.Υ. 

          Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
   Επγος (Ο) Γεώργιος Γιαπουντζής 
            Γρ. Προϋπολογισμού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗΝ  

ΑΔ.Φ.830/ΑΔ.5923/Σ.866/09-03-21/350ΠΚΒ/ΤΜ.ΟΙΚ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα:________ 

ΑΦΜ:_____________________________     

Στοιχεία Επικοινωνίας:________________ 

 

/Α cpv Περιγραφή Είδους 

 

ΜΜ Ποσ  Τιμή ΜΜ 
χωρίς 

Φ.Π.Α. (€) 

Συνολική 
Αξία χωρίς 
Φ.Π.Α. (€) 

Ολογράφω
ς 

Φ.Π.Α. 
(%) 

1 

44611200-
8      

(12)δώδεκα αναπνευστικών 
συσκευών ανοιχτού 
κυκλώματος άνευ φιάλης 
(ΑΣΑΚ) 

τεμ 
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2        

3        

4        

5        

6        

7        

    

    

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :    

Φ.Π.Α. (€) :    

Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :    

 
 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 

1. Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις ποσοστού 6,27868% 
ανάλογα με το προϋπολογισθέν ύψος (καθαρή αξία) της δαπάνης. 

 
      2. Επίσης η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) 
ποσοστού 4% για την προμήθεια υλικών επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων 
των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13. 

  
3. Στις προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν στην 

μεταφορά των προσφερόμενων ειδών.  
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4. Ισχύς προσφοράς : εξήντα (60) ημέρες. 
 

5. Χρόνος πληρωμής εντός εξήντα (60) ημερών περίπου από την οριστική 
παραλαβή των υλικών και κατάθεση των δικαιολογητικών πληρωμής, μέσω του 
Δημόσιου Ταμείου Λάρισας. 

 
6. Τα αγαθά/Οι υπηρεσίες που προσφέρω είναι σύμφωνα με τη συνημμένη 

τεχνική προδιαγραφή. 
 
7. Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα αύξησης των τ.μ. σε ποσοστό 30% ή μείωση σε 

ποσοστό 50% σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ Α’ 171).    
 

8. Η παραλαβή των υπόψη αγαθών/υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από 
αρμόδια Επιτροπή της Μονάδας, ως προβλεπόμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή. 
 

 
 

 
Σεδες ,   ………………..2021 

 
Ο Ο ΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΗ 

   
   

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
         
       Ασμχος (Ο) Σταύρος Κωνσταντίνου 

           Ε.Ο.Υ. 

          Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
    Επγος (Ο) Γεώργιος Γιαπουντζής 
            Γρ. Προϋπολογισμού 
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