
 

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ  05/2021 ΤΗΣ 350ΠΚΒ 

 
 
ΠΡΟΣ : 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 
ΚΟΙΝ  : 

            350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤ/ΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ 
            ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
            Τηλ. 2310405040 (5040) 
            Φ.830/ΑΔ.9351         
            Σ. 1396 

     Σέδες, 13 Απρ 21 
  
    
 
 

1. Η 350ΠΚΒ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή 
έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με σκοπό την 
εκτέλεση εργασιών αποσύνδεσης, μεταφοράς, εγκατάστασης και επανασύνδεσης 10 
ηλιακών συλλεκτών, ενός Boiler 1.000lt και των αυτοματισμών-λοιπών απαραίτητων 
εξαρτημάτων λειτουργίας τους από το πρώην Διοικητήριο της ΣΥΔ στην πολυκατοικία 
Π-4 των ΟΣΕΑΑΥ, υπό τα ακόλουθα στοιχεία και όρους: 
 
  α. Φυσικό αντικείμενο-Εκτιμώμενη αξία:  Αποξηλωση απο την συδ και 

επανατοποθετηση στην π4 ηλιακου συστηματος βεβιασμενης κυκλοφοριας συμφωνα 

με συνημμενη τεχνικη περιγραφη. Η  προϋπολογισθείσα  αξία της δαπάνης ανέρχεται  
σε  ποσό 5.000,00 € 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.: 21REQ008356020  
με CPV  45330000-9  και ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 
21REQ008448170 αντίστοιχα. 
 
  δ. Εγγυήσεις: Απαιτείται μόνο εγγύηση καλής λειτουργίας των υλικών και 
αναλαμβάνει χωρίς κόστος τη συντήρηση ή την επισκευή οποιουδήποτε προβλήματος 
προκληθεί στο σύστημα για ένα έτος τουλάχιστον (εξαιρείται η προμήθεια των υλικών 
επισκευής), εφόσον το πρόβλημα οφείλεται σε εργασία που εκτελέστηκε από αυτόν 
,όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή.   
 
  ε. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: . 
 
  στ. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής:  
 
  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. 
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  θ. Προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος: Η δαπάνη/υπηρεσία υπόκειται στην 
προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% 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 το σύνολο των εργασιών .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: 
 
   (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. 
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    (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. 
 

    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 
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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 

26/4/2021 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 
350ΠΚΒ , μέχρι την τιθέμενη ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών. 
 
  ιστ. Ημερομηνία αποσφράγισης – αξιολόγησης προσφορών: Οι προσφορές 

θα αποσφραγιστούν δημόσια την 27/04/2021 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 
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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.: 2310405750-51 (εσωτ.5750-51,5757), αρμόδιος Επγός (ΜΕ) 
Γεώργιος Τρίγκας. 
 
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 Προυπολογισμού 
 
 
 
 
 Γεώργιος Γιαπουντζής 
           Επγός (Ο) 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
Αποδεκτές για ενέργεια 
350ΠΚΒ/ΤΜ.ΟΙΚΑποδέκτες για πληροφορία 
350 ΠΚΒ/ΤΜ.ΟΙΚ/ΓΡΑΦΕΙΟ Π/Υ 
ΣΠΥΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
«Β» ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  
«Γ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
«Δ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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350 ΠΤΕΡΥΓΑ KAT/ΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

"Μετεγκατάσταση Συστήματος Ηλιακών 

Θερμοσιφώνων στην Πολυκατοικία Π-4 

των ΟΣΕΑΑΥ" 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην περιγραφή των εργασιών αποσύνδεσης, μεταφοράς, εγκατάστασης 

και επανασύνδεσης 10 ηλιακών συλλεκτών, ενός Boiler 1.000lt και των αυτοματισμών-λοιπών απαραίτητων 

εξαρτημάτων λειτουργίας τους από το πρώην Διοικητήριο της ΣΥΔ στην πολυκατοικία Π-4 των ΟΣΕΑΑΥ. 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Συνοπτικά, οι εργασίες που θα απαιτηθούν είναι: 

 

 α. Αποσύνδεση ηλιακών συλλεκτών, που βρίσκονται στο δώμα του κτιρίου της ΣΥΔ, και έλεγχος 

καταλληλότητας τους (έλεγχος διαρροών). 

 β. Απεγκατάσταση βάσεων έδρασης ηλιακών συλλεκτών. 

 γ. Αποσύνδεση ενός Boiler 1.000lt. 

 δ. Αποσύνδεση αυτοματισμών-λοιπών απαραίτητων εξαρτημάτων λειτουργίας. 

 ε. Μεταφορά των ανωτέρω στα σημεία τοποθέτησης της πολυκατοικίας Π-4. 

 στ. Τοποθέτηση των βάσεων και των ηλιακών συλλεκτών στο δώμα της πολυκατοικίας Π-4. 

 ζ. Τοποθέτηση boiler, αυτοματισμών και λοιπών απαραίτητων εξαρτημάτων λειτουργίας εντός του 

λεβητοστασίου της Π-4. 

 η. Πλήρης διασύνδεση ηλιακών συλλεκτών, boiler, αυτοματισμών και λοιπών απαραίτητων εξαρτημάτων 

λειτουργίας με τον υφιστάμενο λέβητα πετρελαίου. 

 θ. Πλήρωση του κλειστού συστήματος με τον κατάλληλο θερμικό φορέα λειτουργίας του. 

 ι. Εκπαίδευση στελεχών της Μονάδας στον χειρισμό και τη συντήρηση του συστήματος. 

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 α. Αποσύνδεση-Απεγκατάσταση ηλιακού συστήματος βεβιασμένης κυκλοφορίας 

 

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί αποσύνδεση 10 ηλιακών συλλεκτών από το υφιστάμενο σύστημα και θα 

ακολουθήσει υδροστατικός έλεγχός τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαρροή σε ηλιακό συλλέκτη, θα 

αντικαθίσταται με επιλογή ενός εκ των υπολοίπων 10 που βρίσκονται στο δώμα του κτιρίου. 

Στη συνέχεια θα αποξηλωθούν μετά προσοχής οι βάσεις των ηλιακών συλλεκτών και θα αποκατασταθεί 

πλήρως με κατάλληλο υλικό και εργασία του αναδόχου, η επιφάνεια του δώματος στην οποία εδράζονταν.  

Θα αποσυνδεθούν το boiler και τα λοιπά λειτουργικά εξαρτήματα λειτουργίας του συστήματος (ηλεκτρικός 

πίνακας, διαφορικοί θερμοστάτες, δοχεία διαστολής, εξαεριστικά κλπ) μετά προσοχής.  

Εφόσον κριθεί απαραίτητο θα αποξηλωθεί τμήμα της μεταλλικής κατασκευής εντός της οποίας είναι 

τοποθετημένο το boiler, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά του. Μετά την εξαγωγή θα αποκατασταθεί η 

οποιαδήποτε ζημιά ώστε να περιέλθει η κατασκευή στην πρότερη της κατάσταση.  

Θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο ανυψωτικό μηχάνημα για τη μεταφορά των ηλιακών συλλεκτών από το δώμα 

του κτιρίου της ΣΥΔ στο έδαφος.  

Θα μεταφερθούν οι ηλιακοί συλλέκτες μαζί με τις βάσεις τους, το boiler και τα λοιπά λειτουργικά 

αποξηλωμένα εξαρτήματα λειτουργίας στην πολυκατοικία Π-4.  

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν με μηχανήματα και μέσα του αναδόχου. 

 

 β. Επανατοποθέτηση ηλιακού συστήματος βεβιασμένης κυκλοφορίας 

 

Θα τοποθετηθούν οι ειδικές μεταλλικές βάσεις των ηλιακών συλλεκτών επί της πλάκας του δώματος της Π-

4. Η αγκύρωσή τους θα γίνει με ειδικά βύσματα στήριξης πάνω στην πλάκα. Στα σημεία των οπών θα γίνει επιμελής 

σφράγιση με ασφαλτική μαστίχη ή αντίστοιχα κατάλληλα στεγανωτικά υλικά. Η θέση που θα επιλεγεί θα έχει ως 
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βασικό κριτήριο τη μέγιστη ηλιοφάνεια και τον σωστό προσανατολισμό. Σε κάθε περίπτωση η θέση που θα 

προταθεί από τον ανάδοχο θα πρέπει να έχει την έγκριση της Υπηρεσίας. 

Θα γίνει ανύψωση και εναπόθεση των ηλιακών συλλεκτών και των μικροϋλικών με χρήση ειδικού 

γερανοφόρου οχήματος ή με άλλο εναλλακτικό τρόπο και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου των υπηρεσιών. 

Θα πραγματοποιηθεί προσεκτική αποξήλωση την μεταλλικής θύρας του λεβητοστασίου της Π-4 και 

ενδεχομένως καθαίρεση τμήματος της τοιχοποιίας, προκειμένου να μεταφερθεί το boiler και να τοποθετηθεί εντός 

του λεβητοστασίου.  

Θα γίνει κατάλληλη υδραυλική σύνδεση του boiler με το υπάρχον σύστημα του λέβητα πετρελαίου και με 

τους ηλιακούς συλλέκτες. Το υδραυλικό δίκτυο θα αποτελείται από χάλκινα και ορειχάλκινα εξαρτήματα 

κατάλληλων διατομών (η σύνδεση του boiler με τον λέβητα πετρελαίου θα πραγματοποιηθεί με χρήση πράσινης 

θερμοκολλητής σωλήνας). Οι σωλήνες χαλκού που θα τοποθετηθούν θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ποιότητας 

ΕΝ 1057 διατομής Φ28mm από το λεβητοστάσιο μέχρι την ταράτσα και Φ22mm από την ταράτσα μέχρι τον κάθε 

ηλιακό και ελάχιστου πάχους 0,8mm. Στο ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας θα τοποθετηθούν δοχεία 

διαστολής, το πλήρες κιτ που θα περιλαμβάνει τoν κατάλληλο κυκλοφορητή, αυτόματα εξαεριστικά του δικτύου, 

ηλεκτροβάνες και ψηφιακός διαφορικός θερμοστάτης ο οποίος θα δίνει προτεραιότητα στη χρήση του ηλιακού 

συστήματος και όταν δεν υπάρχει κατάλληλη ηλιοφάνεια και χαμηλή θερμοκρασία νερού θα ενεργοποιεί τον λέβητα 

πετρελαίου. Σημειώνεται ότι ο λέβητας πετρελαίου θα ενεργοποιείται μόνο συγκεκριμένες ώρες εντός του 24ώρου. 

Επομένως το δίκτυο δεν θα διακινεί ζεστό νερό χρήσης όταν ο λέβητας πετρελαίου δεν θα μπορεί να ενεργοποιηθεί 

(εντός ωραρίου που δεν προβλέπεται να λειτουργεί) και η ηλιοφάνεια δεν θα επαρκεί για την αύξηση της 

θερμοκρασίας του νερού εντός του boiler. 

Μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης όλων των μερών του συστήματος, θα γίνει πλήρωση των συλλεκτών 

με το μίγμα του ειδικού υγρού κατάλληλης αναλογίας (νερό/θερμικός φορέας 2:1 τουλάχιστον) που συνοδεύει τα 

ηλιακά και πλήρης έλεγχος για τυχόν διαρροές σε όλο το κύκλωμα των ηλιακών και των συνδέσεών τους.  

Τέλος, θα αποκατασταθεί η τοιχοποιία που ενδεχομένως να καθαιρεθεί για τη μεταφορά του boiler και θα 

επανατοποθετηθεί η μεταλλική θύρα του λεβητοστασίου. 

 

4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Όσα υλικά και εξαρτήματα είναι απαραίτητα για τη σύνδεση του ηλιακού συστήματος βεβιασμένης 

κυκλοφορίας και δεν περιλαμβάνονται σε αυτά που θα αποξηλωθούν από το κτίριο της ΣΥΔ (σωληνώσεις, μόνωση 

σωληνώσεων, κατάλληλος κυκλοφορητής, υγρό πλήρωσης ηλιακών συλλεκτών κλπ), συμπεριλαμβάνονται στην 

προσφερόμενη τιμή για την εκτέλεση της εργασίας.  

Πριν την τοποθέτηση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που 

θα χρησιμοποιήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της εργασίας του. Μόνο κατόπιν ρητής έγκρισης του αρμόδιου τμήματος 

της Υπηρεσίας τα υλικά αυτά θα τοποθετηθούν. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί τοποθέτηση υλικών χωρίς 

έγκριση, αυτά θα αποξηλώνονται άμεσα χωρίς αποζημίωση και ο ανάδοχος θα τα αντικαταστήσει με έτερα, 

αποδεκτά από την Υπηρεσία.   

Όσα από τα αποξηλωθέντα υλικά της αρχικής εγκατάστασης (κτίριο ΣΥΔ) διαπιστωθεί ότι δεν είναι 

λειτουργικά κατά τον τελικό έλεγχο του υδραυλικού δικτύου, θα αντικαθίστανται με μέριμνα και δαπάνη 

προμήθειας από την Υπηρεσία και θα τοποθετούνται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη επιπρόσθετη αποζημίωση. Η 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει και δεύτερη γνώμη σε περίπτωση που κριθεί ότι η αιτιολόγηση μη 

χρήσης κάποιου από τα αποξηλωθέντα εξαρτήματα, δεν είναι ικανοποιητική. 

Σημειώνεται ότι με μέριμνα του Αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, θα γίνει σχολαστικός 

καθαρισμός των όλων των χώρων (αποξήλωσης και τοποθέτησης) μετά το πέρας των εργασιών. 

Σε όλη την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να επιδείξει πνεύμα συνεργασίας και συμμόρφωσης 

με τις απαιτήσεις των αρμόδιων τεχνικών οργάνων της Υπηρεσίας, εφόσον αυτές είναι κατάλληλα αιτιολογημένες. 

Παραβίαση των ανωτέρω συνιστά παράγοντα λύσης της σύμβασης εργασίας και απομάκρυνση του Αναδόχου από 

το χώρο των εργασιών.    

Με το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος θα εκπαιδεύσει δύο στελέχη που θα επιλέξει η Υπηρεσία στον 

χειρισμό και τη συντήρηση του συστήματος (έλεγχος λειτουργίας, ενεργοποίηση boiler, αλλαγή ηλιοθερμικού υγρού 

κλπ). Επιπλέον, θα δηλώσει ότι αναλαμβάνει χωρίς κόστος τη συντήρηση ή την επισκευή οποιουδήποτε 

προβλήματος προκληθεί στο σύστημα για ένα έτος τουλάχιστον (εξαιρείται η προμήθεια των υλικών επισκευής), 

εφόσον το πρόβλημα οφείλεται σε εργασία που εκτελέστηκε από αυτόν. 

Επισημαίνεται ότι με μέριμνα του Αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, θα ληφθούν όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών, για το 

προσωπικό που θα απασχολήσει, στα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εν λόγω εισφορές, σε καμία περίπτωση, 

δεν θα βαρύνουν την Υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να υποβάλει για όλο το προσωπικό του τα 

ακόλουθα για έλεγχο, ώστε να είναι δυνατή η είσοδός τους στη Μονάδα: 

(1) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας. 

(2) Αντίγραφο άδειας παραμονής και άδειας εργασίας (μόνο για αλλοδαπούς υπηκόους κρατών εκτός ΕΕ). 
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(3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου δηλώνεται: 

«(α) Δεν καταδικάσθηκα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για 
κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, καθώς και για 
οποιοδήποτε έγκλημα νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας όπλων και 
πυρομαχικών.  

(β) Δεν έχω παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή οποιοδήποτε 
πλημμέλημα της προηγούμενης παραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.  

(γ) Σε περίπτωση που τα αναφερόμενα στην υπεύθυνη δήλωση αποδειχθούν 
ανακριβή, ή αναληθή, ή μεταβληθούν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εργασίας, είναι 
εις γνώσιν μου ότι δε θα γίνω δεκτός ή θα αποβληθώ, οπότε θα υπέχω όλες τις 
απορρέουσες οικονομικές και ποινικές κυρώσεις.  

(δ) Αποδέχομαι την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.» 
(4) Βεβαίωση ασφάλισης εργαζομένου σε ασφαλιστικό φορέα Δημοσίου Δικαίου ή καρτέλα ενσήμων. 

(5) Στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (άδεια κυκλοφορίας, άδεια 

οδήγησης, ασφαλιστήριο). 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά το πέρας των εργασιών και τη διενέργεια των σχετικών 

επιμετρήσεων, ενώ για την εξόφλησή του, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας.  

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

Επγός (ΜΕ) Γεώργιος Τρίγκας 

 

 

 

Σμήναρχος (Ι) Μάριος Μπαντουβάς 
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350 ΠΤΕΡΥΓΑ KAT/ΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

"Μετεγκατάσταση Συστήματος Ηλιακών 

Θερμοσιφώνων στην Πολυκατοικία Π-4 των 

ΟΣΕΑΑΥ " 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α Εργασίες Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ.Μ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Αποξήλωση και τοποθέτηση ηλιακού 

συστήματος βεβιασμένης κυκλοφορίας 

σύμφωνα με ανωτέρω ΤΠ  

τεμ 1,00 5.000,00 5.000,00 € 

    
Σύνολο: 5.000,00 € 

 
 

 

ΦΠΑ 24% 1.200,00 € 

 
  Προϋπολογισμός 6.200,00 € 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

Επγός (ΜΕ) Γεώργιος Τρίγκας 

 

 

 

Σμήναρχος (Ι) Μάριος Μπαντουβάς 
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      350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ 
       ΒΛΗΜΑΤΩΝ 

      ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
      ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 13 Απρ 21 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ  

ΑΔ.Φ.830/ΑΔ.5923/Σ.866/9-3-21/350ΠΚΒ/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 

 

   
 

    

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. 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Ο 
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       Ασμχος (Ο) Σταύρος Κωνσταντίνου 

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

      ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
      ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  13 Απρ 21 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ  

ΑΔ.Φ.830/ΑΔ.5923/Σ.866/9-3-21/350ΠΚΒ/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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      350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ 
       ΒΛΗΜΑΤΩΝ 

      ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
      ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  13 Απρ 21 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗΝ  

ΑΔ.Φ.830/ΑΔ.5923/Σ.866/9-3-21/350ΠΚΒ/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 

 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΔ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ Π4 
ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 

 

 
 

 

   

 

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. 
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3. Στις προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν στην 
μεταφορά των προσφερόμενων ειδών.  

 
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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