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  Φ.830/7042 
  Σ.1536 
                    Σούδα, 11 Μαϊ 21 

   
ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών  
  [Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 05/2021 

για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Δύο (2) 
Προκατασκευασμένων Μεταλλικών Οικίσκων] 

 

1. Η 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, ιδίως δε τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 118 αυτού 
περί απευθείας ανάθεσης, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να 
καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά με σκοπό τη σύναψη συμφωνητικού 
στο αντικείμενο της προμήθειας και εγκατάστασης δύο (2) προκατασκευασμένων 
μεταλλικών οικίσκων, υπό τα ακόλουθα στοιχεία και όρους: 

 
α. Φυσικό αντικείμενο - Εκτιμώμενη αξία:  

 
  Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) προκατασκευασμένων 
μεταλλικών οικίσκων (CPV: 44211000-2) συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 
δεκαέξι χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών (16.129,03€) 
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων πλέον ΦΠΑ ή είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(20.000,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, αναλυτικά ως 
κατωτέρω:  
 

A/A Περιγραφή 
Προϋπολογισθείσα 
Αξία (πλέον ΦΠΑ) 

1 

Προμήθεια και Εγκατάσταση 
Προκατασκευασμένου Μεταλλικού Οικίσκου ως 
Κάτοψη Σχεδίου «1» του Παραρτήματος «Α» 
της παρούσας  

9.314,51€ 

2 

Προμήθεια και Εγκατάσταση 
Προκατασκευασμένου Μεταλλικού Οικίσκου ως 
Κάτοψη Σχεδίου «2» του Παραρτήματος «Α» 
της παρούσας 

6.814,52€ 

 Μερικό Σύνολο 16.129,03€ 

 ΦΠΑ 24% 3.870,97€ 

 Σύνολο 20.000,00€ 
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  Η υπόψη προμήθεια είναι διαιρετή και επομένως δύναται να δοθεί 
προσφορά για έναν (1) ή και για τους δύο (2) οικίσκους. Ως εκ τούτου, δύναται η 
κατακύρωση να γίνει σε περισσότερους του ενός (1) οικονομικούς φορείς. 
 
  β. Τεχνική Περιγραφή:  
 
  Ως το Παράρτημα «Α» της παρούσας. 
 

  γ. ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.:  
 
   21REQ008556165  
 
                 δ.   ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.:  
 
   21REQ008568939 
 
  ε. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης:  
 
   Η συνολική διάρκεια για την υλοποίηση του συμβατικού 
αντικειμένου ανέρχεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία 
υπογραφής του συμφωνητικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στο Παράρτημα «Α» της παρούσας Πρόσκλησης. Ως τόπος παράδοσης του 
συμβατικού αντικειμένου ορίζεται η 115ΠΜ, Αεροδρόμιο Χανίων, Τ.Κ. 73500. 
 
  στ. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής:  
 
   Το συμβατικό αντικείμενο θα παραληφθεί από αρμόδια προς τούτο 
Επιτροπή της Μονάδας, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Παραλαβής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής του 
συμβατικού αντικειμένου διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο συμφωνητικό, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 
 
  ζ. Προσφερόμενη τιμή - Κρατήσεις:  
 
   Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών ή για ένα (1) εκ 
των δύο (2) ανωτέρω ζητούμενων ειδών. Στην προσφερόμενη τιμή 
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,27868%, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανόμενου 
ΦΠΑ, για παράδοση και εγκατάσταση του συμβατικού αντικειμένου στον ως άνω 
οριζόμενο τόπο και με τον προβλεπόμενο τρόπο. Αναφορικά με την οικονομική 
προσφορά που θα κατατεθεί,  ο προμηθευτής έχει λάβει γνώση την Τεχνική 
Περιγραφή της Υπηρεσίας, καθώς και για την έκταση των εργασιών – υλικών που 
απαιτούνται και ως εκ τούτου, δεν δύναται να απαιτήσει, κατόπιν της υπογραφής 
του συμφωνητικού, τυχόν επιπλέον κόστη που δεν προέβλεψε, κατά την υποβολή 
της προσφοράς του. 

 
  η. Προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος:  
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   Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) 
ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων της 
παραγράφου 1ζ της παρούσας Πρόσκλησης), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως ισχύει. 
 
  θ. Κριτήριο ανάθεσης:  
 
   Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος 
(οικίσκο), αποκλειστικά βάσει της τιμής, ήτοι η χαμηλότερη τιμή ανά οικίσκο . 

 

   ι. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης :   
 
   Η πληρωμή του/των αντισυμβαλλόμενου/ων θα πραγματοποιηθεί 
με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου 
Στρατιωτικού Ταμείου Λάρισας, εντός τριάντα (30) με εξήντα (60) ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τη Μονάδα, του τιμολογίου και των 
λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής, ως παρ.1ε της παρούσας.  

 
  ια. Φάκελος Προσφοράς Συμμετέχοντος:  
 
   Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει  να 
περιλαμβάνει υποχρεωτικά, επί ποινή απόρριψης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
   (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 «Β», στην οποία: 
 
    (α) Αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης. 
 
    (β) 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)  Δηλώνεται ότι ο συμμετέχων έχει λάβει γνώση όλους 
τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, ιδίως δε την Τεχνική Περιγραφή της 
Υπηρεσίας ως το Παράρτημα «Α» αυτής, καθώς και για την έκταση των εργασιών 
– υλικών που απαιτούνται και ότι συμμορφώνεται πλήρως και ανεπιφύλακτα με 
αυτούς. 
 
    (δ) Δηλώνεται ότι ο συμμετέχων, εφόσον αναδειχθεί 
μειοδότης, θα παρέξει εγγύηση καλής λειτουργίας χρονικής διάρκειας ισχύος δύο 
(2) ετών από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
προσφερόμενων ειδών. 
 
   (2) Συνοπτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, ως καθορίζονται στην παρούσα 
Πρόσκληση και ειδικότερα στο Παράρτημα «Α» αυτής, συνοδευόμενη από τυχόν 
prospectus, φωτογραφικό και λοιπό υποστηρικτικό υλικό. 
 

ΑΔΑ: ΨΕ1Δ6-Ν9Υ



4 

 

   (3) Τα κάτωθι, σε ισχύ, πιστοποιητικά ISO :  

 
    (α)  ISO 9001:2015 Διαχείρισης Ποιότητας. 
 
    (β)  ISO 45001:2018 Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.  

 
    (γ)  ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντολογικής 
Διαχείρισης. 
 
    (δ)  ΕΝ ISO 15614-1 για την ποιότητα των 
ηλεκτροσυγκολλήσεων. 
 
   (4) Την οικονομική προσφορά, υποχρεωτικά σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος «Γ», στην οποία θα αναγράφεται το προσφερόμενο 
τίμημα, αριθμητικώς, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, πλέον ΦΠΑ (ο 
οποίος θα προσδιορίζεται). 
 
  ιβ. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες τουλάχιστον.  

 
  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 η περίπτωση αυτή), 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 προσωρινό ανάδοχο (πρώτο μειοδότη) για την προσκόμιση:  

 
    (α) Των δικαιολογητικών που αφορούν στην 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 το 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 το 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 
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του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 79A του Ν.4412/16 
στην οποία θα δηλώνεται ότι «δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα 
(στην περίπτωση του φυσικού προσώπου) ή των υπόχρεων κατά περίπτωση 
προσώπων (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο) αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73, παρ.1 του 
Ν.4412/16». Στην περίπτωση νομικού προσώπου, η υποβολή της υπεύθυνης 
δήλωσης θα υλοποιείται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου. Η υπεύθυνη 
δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την ενημέρωση/κοινοποίηση της 
πρόσκλησης του προσωρινού ανάδοχου (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 στην 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. 
 
    (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. Εν συνεχεία, θα γίνει η αξιολόγηση των δικαιολογητικών της 
παραγράφου 1ιγ της παρούσας από την αρμόδια Επιτροπή και θα ακολουθήσει η 
έκδοση απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας. Μετά από 
τα παραπάνω, ο ανάδοχος - προμηθευτής προσκαλείται για την υπογραφή της 
σύμβασης (συμφωνητικού), καθώς και για τη γνωστοποίηση των ακόλουθων 
στοιχείων:  

 
(1) Tου τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, 

η οποία 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. 

 
(2) Του Προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει στο Γραφείο 

Ασφαλείας της Μονάδος, προκειμένου να εξασφαλίσει άδεια εισόδου. 
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  ιε.  Δικαιολογητικά πληρωμής: 
 
   (1) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
συμβατικού αντικειμένου, το οποίο θα συνταχθεί μετά την παράδοση των οικίσκων 
στη Μονάδα και την τοποθέτησή τους στους προβλεπόμενους χώρους, αφού 
προηγουμένως γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας της εγκατάστασης από τεχνικό 
προσωπικό της Υπηρεσίας. 

  
   (2) Τιμολόγιο του αναδόχου. 
 

(3) Γραπτή εγγύηση του αναδόχου, καλής λειτουργίας και άμεσης 
αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων χρονικής διάρκειας ισχύος δύο (2) 
ετών. 
 
   (4) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις [δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από το 
δημόσιο (από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης)]. 
 
  ιστ. Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη 
συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα 
καθορισθέντα στα άρθρα 203, 207 και 213 του Ν.4412/16. 
 
  ιζ.   Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου: 
 
   (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 αποκλειστική ευθύνη του. 
 
   (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: 
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    (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. 
 
  ιη. Τρόπος και Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Οι προσφορές 
κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘΜ. 05/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 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 Τρίτη 25 Μαΐου 2021 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 1ιθ). 
 
  ιθ. Ημερομηνία αποσφράγισης – αξιολόγησης προσφορών:   
              
   Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν δημόσια την Τετάρτη 26 Μαΐου 
2021 και ώρα 09:00 σε αίθουσα συσκέψεων της 115ΠΜ από την αρμόδια 
Επιτροπή της Μονάδας. Στη διαδικασία δύναται να παρευρίσκονται οι 
προσφέροντες (δια του εκπροσώπου τους), κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης 
στους χειριστές θέματος. 

   
  κ.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στο Ν.4412/16, ως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 2. Πληροφορίες:  
 
  α.  Για οικονομικά – διαδικαστικά θέματα: Τμήμα Οικονομικού, Επγός 
(Ο) Αγγελής Τσαγδής και Ασμίας (ΕΟΙΤ) Νικ. Σπετσιωτάκης τηλεφ. 2821005044-8. 
 
  β. Για τεχνικά θέματα: Τμήμα Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης 
Υποστήριξης, Υποσμηναγός (ΜΕ) Στυλιανός Βεληβασάκης 2821005075. 
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 3. Επισημαίνεται ότι κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Μονάδας, 
σχετικά με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

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

Σμήναρχος (Ι) Ιωάννης Χατζηγεωργίου 
Διοικητής 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
«Β» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
«Γ» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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  115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 

  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
  ΒΟΗΘΟΣ ΕΟΥ 

Σούδα, 11 Μαϊ 21 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΟ Φ.830/7042/Σ.1536 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 
δύο (2) προκατασκευασμένων μεταλλικών οικίσκων, διαστάσεων 3m X 8m  ο 
καθένας, για χρήση ως Γραφείο Ασφάλειας και δωμάτιο διαμονής Συνοδών 
Στρατιωτικών Σκύλων αντίστοιχα. 

 
 

2. ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

α. Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου 
προκατασκευασμένου οικίσκου, συνολικών εξωτερικών διαστάσεων 3m Χ 8m και 
ύψους 3 μέτρων, ο οποίος θα τοποθετηθεί στη νότια πλευρά του Διοικητηρίου της 
Μονάδας. Ο εν λόγω οικίσκος θα τοποθετηθεί επί υφιστάμενου δαπέδου 
σκυροδέματος. 

β. Εσωτερικά διαχωριστικά θα δημιουργούν δύο χώρους και ένα χώρο 
υγιεινής ως το Σχέδιο 1. Ο οικίσκος θα φέρει πάτωμα αποτελούμενο από 
ευρωπαϊκό κόντρα πλακέ θαλάσσης τύπου «Σημύδα», επενδυμένο με υψηλής 
αντοχής δάπεδο PVC. Θα τοποθετηθεί πάνω σε δάπεδο σκυροδέματος στο οποίο 
και θα αγκυρωθεί με μεταλλικά βύσματα.  

γ. Το κτίριο θα διαθέτει κουφώματα αλουμινίου ως εξής: 
 (1) Εξωτερική πόρτα αλουμινίου διαστάσεων 0,90μ Χ 2,10μ, τεμ 1. Η 

εξωτερική πόρτα θα διαθέτει μηχανισμό επαναφοράς. 
 (2) Εσωτερική πόρτα αλουμινίου διαστάσεων 0,90μ Χ 2,10μ, τεμ 1 για 

τον χώρο των γραφείων. 
 (3) Εσωτερική πόρτα αλουμινίου διαστάσεων 0,80 Χ 2,10, τεμ 1 για τον 

χώρο υγιεινής. 
 (4) Παράθυρο αλουμινίου λευκό, επάλληλο με διπλούς υαλοπίνακες και 

σίτα διαστάσεων 1,50μ Χ 1,00μ, τεμ 1. 
 (5) Παράθυρο αλουμινίου λευκό, επάλληλο με διπλούς υαλοπίνακες, 

σίτα και εξωτερικό ρολό, διαστάσεων 1,20μ Χ 1,00μ, τεμ 1. 
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 (6) Φεγγίτης φωτισμού – αερισμού, διαστάσεων 0,60μ x 0.50μ, τεμ 1, 
για τον χώρο υγιεινής. 

 (7) Τα παράθυρα θα προστατεύονται εξωτερικά από κιγκλιδώματα 
αλουμινίου, αποτελούμενα από κάθετες ράβδους Φ25 ανά 8cm, με περιμετρικό 
πλαίσιο, ενσωματωμένα στο κούφωμα. Σε ένα παράθυρο (καθ’ υπόδειξη της 
Υπηρεσίας με τον Ανάδοχο) το προστατευτικό κιγκλίδωμα θα διαθέτει θυρίδα 
εξυπηρέτησης κοινού και ανταλλαγής εγγράφων. 

δ. Ο οικίσκος θα διαθέτει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση με 
καλωδίωση μέσα σε εξωτερικά λευκά κανάλια αποτελούμενη από: 

 (1) Ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες. 
 (2) Πολύπριζα. 
 (3) Στεγανά φωτιστικά οροφής led 1,20m,  με τους απαραίτητους 

διακόπτες. 
 (4) Εξωτερικό κουτί τροφοδοσίας 32Α. 
 (5) Εξωτερικός φωτισμός τύπου «χελώνα». 
 (6) Διακόπτες, πρίζες σούκο (στεγανού τύπου). 
 (7) Παροχή κλιματιστικού. 
 (8) Ρελέ διαρροής. 

ε. Θα διαθέτει δύο (2) AC, 12000 Btu και 9000 Btu αντίστοιχα, πλήρως 
εγκατεστημένα και ολοκληρωμένη υδραυλική εγκατάσταση. Θα διαθέτει ένα (1) 
πλήρως εγκατεστημένο σετ ειδών υγιεινής που θα περιλαμβάνει λεκάνη 
Ευρωπαϊκού τύπου με κάλυμμα και καζανάκι, νιπτήρα με κολώνα, μπαταρία 
μπάνιου, καθρέπτη, χαρτοθήκη. 

στ. Επιπλέον θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση πέργκολας 
διαστάσεων 2,00μ Χ 4,50μ όπως φαίνεται στο Σχέδιο 1. 

 (1) Υλικό κατασκευής: πάνελ πολυουρεθάνης σε μορφή κεραμιδιού  

 (3) Η πέργκολα θα ξεκινάει από το ύψος της οροφής του οικίσκου και 
θα διαθέτει κλίση περίπου 20%. 

 (4) Περιμετρικά θα διαθέτει υδρορροές (με προφίλ ύψους 18cm) που 
θα καταλήγουν στην εξωτερική πλευρά του οικίσκου και θα κατεβαίνουν μέχρι 
το ύψος του δαπέδου. 

 (5)  Θα στηρίζεται σε 2 μεταλλικές κολώνες διατομής 80x80x3mm με 
πλάκα έδρασης. 

ζ. Η σύνδεση του νέου οικίσκου με τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, 
καθώς και το ηλεκτρικό δίκτυο της Μονάδας, θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη 
της Υπηρεσίας. 

η. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στο Τμήμα Εγκαταστάσεων της 
115ΠΜ θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη σύμφωνα 
με ΦΕΚ Β’4825/24.12.2019, συνοδευόμενο από Μονογραμμικό σχέδιο 
εγκατάστασης. 

θ. Επίσης, θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας και 
άμεσης αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων δύο (2) ετών.  
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Σχ. 1. Κάτοψη Προκατασκευασμένου Οικίσκου Γραφείου Ασφάλειας 
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3. ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 
 

α. Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου 
προκατασκευασμένου οικίσκου, συνολικών εξωτερικών διαστάσεων 3m Χ 8m και 
ύψους 2,5 μέτρων, ο οποίος θα τοποθετηθεί στην ανατολική πλευρά του 
Οικήματος των Συνοδών Στρατιωτικών Σκύλων. Ο εν λόγω οικίσκος θα 
τοποθετηθεί επί υφιστάμενου δαπέδου σκυροδέματος.  

β. Εσωτερικά διαχωριστικά θα δημιουργούν τρεις χώρους ως το Σχέδιο 2. Ο 
οικίσκος θα φέρει πάτωμα αποτελούμενο από ευρωπαϊκό κόντρα πλακέ θαλάσσης 
τύπου «Σημύδα», επενδυμένο με υψηλής αντοχής δάπεδο PVC. Θα τοποθετηθεί 
πάνω σε δάπεδο σκυροδέματος στο οποίο και θα αγκυρωθεί με μεταλλικά 
βύσματα. 

γ. Το κτίριο θα διαθέτει κουφώματα αλουμινίου ως εξής: 
(1) Εξωτερική πόρτα αλουμινίου διαστάσεων 0,90μ Χ 2,10μ, τεμ 3.  
(2) Παράθυρα αλουμινίου λευκά, επάλληλα, με διπλούς υαλοπίνακες, 

σίτα και εξωτερικά ρολά, διαστάσεων 1,20μ Χ 1,00μ, τεμ 3. 
δ. Ο οικίσκος θα διαθέτει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση με 

καλωδίωση μέσα σε εξωτερικά λευκά κανάλια αποτελούμενη από: 
(1) Ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες. 
(2) Πολύπριζα. 
(3) Στεγανά φωτιστικά οροφής led 1,20m,  με τους απαραίτητους 

διακόπτες. 
(4) Εξωτερικό κουτί τροφοδοσίας 32Α. 
(5) Εξωτερικός φωτισμός τύπου «χελώνα». 
(6) Διακόπτες, πρίζες σούκο (στεγανού τύπου). 
(7) Παροχή κλιματιστικού. 
(8) Ρελέ διαρροής. 

 

ε. Θα διαθέτει τρία (3) AC, των 9000 Btu, ένα σε κάθε χώρο.  
στ. Η σύνδεση του νέου οικίσκου με το ηλεκτρικό δίκτυο της  Μονάδας, 

θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της Υπηρεσίας. 
ζ. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στο Τμήμα Εγκαταστάσεων της 

115ΠΜ θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη σύμφωνα 
με ΦΕΚ Β’4825/24.12.2019, συνοδευόμενο από Μονογραμμικό σχέδιο 
εγκατάστασης. 

η. Επίσης, θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας και άμεσης 
αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων δύο (2) ετών.  
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Σχ. 2. Κάτοψη Προκατασκευασμένου Οικίσκου Διαμονής Συνοδών 
Στρατιωτικών Σκύλων 
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4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

4α. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

(1) Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από σύνθετη 
κατασκευή κοιλοδοκών βαρέως τύπου, διαφόρων διατομών, βαμμένων με 
εποξειδικό αστάρι και τελική βαφή με εποξειδικό χρώμα, ενώ το δάπεδο θα φέρει 
ενισχυμένες διατομές από χαλυβδοέλασμα. Οι ενώσεις θα γίνονται με 
συγκόλληση τόξου. 

(2) Όλα τα μεταλλικά μέρη θα έχουν επίστρωση διπλού primer 
(ενισχυτικό πρόσφυσης) και τελικής βαφής. 

(3) Οι εξωτερικοί τοίχοι και η οροφή θα είναι από θερμομονωτικά πάνελ 
πολυουρεθάνης αποτελούμενα από δύο ελαφρώς διαμορφωμένα ελάσματα 
γαλβανισμένης και βαμμένης λαμαρίνας, πάχους 0,5 mm, χρώματος λευκού κατά 
RAL9002, βαμμένα αμφίπλευρα και μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 40mm.  

(4) Λοιπά τεχνικά στοιχεία :  
 Αντοχή σε φορτίο χιονιού 60 kg/m2 

 Αντοχή σε φορτίο ανέμου 85 kg/m2  

 Αντοχή δαπέδου 200 kg/m2 

 Αντοχή σε σεισμό, πρακτικά ανθεκτικά σε κάθε σεισμό 

 Αντίσταση σε φωτιά, ο αφρός πολυουρεθάνης είναι 
αυτοσβενόμενος, κλάση Β2 κατά DIN 4102 

 

4β. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

(1) Οι εξωτερικές και εσωτερικές πόρτες θα είναι αλουμινίου, λευκές, με 
επιφάνειες από θερμομονωτικά πάνελ αλουμινίου επίπεδα, με τρεις μεντεσέδες 
και χερούλι ασφαλείας. 

(2) Τα παράθυρα θα είναι αλουμινίου, επάλληλα λευκά με σήτες. Θα 
φέρουν διπλούς υαλοπίνακες. Οι υαλοπίνακες θα είναι απολύτως διαυγείς, 
σταθερού πάχους χωρίς ελαττώματα που να παρουσιάζουν απαραμόρφωτο 
είδωλο. Υαλοπίνακες με φυσαλίδες ή ξένα σώματα στη μάζα τους, κυματώσεις, 
χαραγές στην επιφάνεια τους, τοπικές επιφανειακές παραμορφώσεις, 
θαμπώματα και λοιπά ελαττώματα δεν θα γίνονται δεκτοί. 

(3) Απαιτείται σήμανση CE και πιστοποίηση κατά ISO 9001. Τα 
κουφώματα θα κατασκευασθούν σύμφωνα με ολοκληρωμένο σύστημα (σειρά) 
αναγνωρισμένου κατασκευαστή. 

(4) Οι διατομές αλουμινίου θα είναι λείες και καθαρές χωρίς επιφανειακά 
ελαττώματα. Οι ανοχές του πάχους των διατομών είναι ±10%. Η κοπή τους θα 
γίνεται με ακρίβεια 0,5mm. 

(5) Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης θα είναι από αλουμίνιο, ανοξείδωτο 
χάλυβα ή εξ ολοκλήρου επιψευδαργυρωμένο χάλυβα. Βίδες, μπουλόνια, κλπ. 
από ανοξείδωτο ή επικαδμιωμένο χάλυβα. 
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(6) Τα ειδικά τεμάχια λειτουργίας θα είναι από αλουμίνιο, ανοξείδωτο 
χάλυβα, πλαστικά, EPDM ή μεταλλικά ράουλα με teflon και ρουλεμάν. 

(7) Οι κόλλες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατάλληλες για στεγανή 
συγκόλληση. 

(8) Τα κουφώματα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα σε ελάχιστο πάχος 
60μm. 

(9) Οι ορθές γωνίες των πλαισίων δεν θα έχουν καμία απόκλιση. 
 

4γ. ΔΑΠΕΔΟ 

Πάτωμα κατασκευασμένο από ευρωπαϊκό κόντρα πλακέ θαλάσσης 
τύπου «Σημύδα», επενδυμένο με ομοιογενές αντιολισθητικό δάπεδο  PVC 
μεγάλης αντοχής. 
 

4δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Αποτελείται από σωλήνες PVC, χαλκού και όλα τα απαραίτητα εξαρ -
τήματα του χώρου υγιεινής πλήρως τοποθετημένα. Όλα τα υλικά είναι 
σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ο χώρος υγιεινής θα είναι 
πλήρως εξοπλισμένος. Θα διαθέτει ένα (1) πλήρως εγκατεστημένο σετ ειδών 
υγιεινής που θα περιλαμβάνει λεκάνη Ευρωπαϊκού τύπου με κάλυμμα και 
καζανάκι, νιπτήρα, μπαταρία μπάνιου, καθρέπτη, χαρτοθήκη. 
 

4ε. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

(1) Tα κλιματιστικά θα είναι ενεργειακής κλάσης Α++ επιτοίχια, 
τεχνολογίας “inverter”, με λειτουργία έως και -15°C εξωτερική θερμοκρασία, 
αφύγρανση, αυτοδιάγνωση, λειτουργία σε αυξομείωση τάσης, απόψυξη, ψυκτικού 
υγρού R32 ή ισοδύναμου και 5ετή εγγύηση όλων των μελών (συμπιεστή κλπ). 

(2) Θα φέρουν σήμανση CE και να πληρούν τις Ευρωπαϊκές 
Προδιαγραφές.  

(3) Οι σωληνώσεις που θα συνδέουν την εσωτερική και εξωτερική 
μονάδα θα είναι επικαλυμμένες με θερμομονωτικό υλικό.   

 

 

5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

 Τα ακόλουθα σημεία πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα: 

α. 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, 
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θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν και θα καθαρίζονται οι χώροι με 
ευθύνη του αναδόχου.  

β. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης για την απομάκρυνση όλων των 
άχρηστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών.  

 γ. 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 της 115ΠΜ μέχρι την 
ολοκλήρωση. 

 δ. 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. 

 ε. 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. 

 στ. Τυχόν μικροϋλικά και μηχανικά μέσα των οποίων η απαίτηση προκύψει, 
επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.  

 

 

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.1073 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. 

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

(1) Protective clothing. Mechanical properties. Test method: Puncture 
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής σε 
διάτρηση, EN 863:1995. 

(2) Protective gloves against mechanical risks - Γάντια προστασίας 
έναντι μηχανικών κινδύνων κινδύνων, EN 388:2003. 

(3) Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη 
προστασίας, EN 397:1995. 

(4) Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional 
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 – Υποδήματα ασφαλείας 
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για επαγγελματική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 
20345:2004), EN 345-2:1996. 

 

 

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

α. 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. 

β. 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. 

γ. 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. 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

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

Ασμχος (Ο) Αβραάμ Αβραμίδης  
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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  115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 

  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
  ΒΟΗΘΟΣ ΕΟΥ 

Σούδα, 11 Μαϊ 21 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

ΣΤΟ Φ.830/7042/Σ.1536 
                                                                        
                                                  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 τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω, αναφορικά με τη  

διαδικασία ανάθεσης της ΠΕΕ 05/2021 με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Δύο (2) 
Προκατασκευασμένων Μεταλλικών Οικίσκων», ότι: 
α. 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. 
β. Έχω λάβει γνώση όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, ιδίως δε την  
Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας ως το Παράρτημα «Α» αυτής, καθώς και για έκταση  
των εργασιών – υλικών που απαιτούνται και συμμορφώνομαι πλήρως και  
ανεπιφύλακτα με αυτούς.  
γ. Εφόσον αναδειχθώ μειοδότης, θα παρέξω εγγύηση καλής λειτουργίας χρονικής  

 

διάρκειας ισχύος δύο (2) ετών από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής  
παραλαβής των προσφερόμενων ειδών. 

                                                                   
    Ημερομηνία:     ……...…/……...…/………… 

                                                                                                                                                                               
                                            Ο  Δηλών                         
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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.  
 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

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

Ασμχος (Ο) Αβραάμ Αβραμίδης  
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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  115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 

  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
  ΒΟΗΘΟΣ ΕΟΥ 

Σούδα, 11 Μαϊ 21 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 

ΣΤΟ Φ.830/7042/Σ.1536 
 
                            ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα:  
ΑΦΜ:       
Στοιχεία Επικοινωνίας:   

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ 115ΠΜ 

 

A/A Περιγραφή 
Προϋπολογισθείσα 
Αξία (πλέον ΦΠΑ) 

1 

Προμήθεια και Εγκατάσταση 
Προκατασκευασμένου Μεταλλικού Οικίσκου ως 
Κάτοψη Σχεδίου «1» του Παραρτήματος «Α» 
της ΠΕΕ 05/2021  

………………….. 

2 

Προμήθεια και Εγκατάσταση 
Προκατασκευασμένου Μεταλλικού Οικίσκου ως 
Κάτοψη Σχεδίου «2» του Παραρτήματος «Α» 
της ΠΕΕ 05/2021 

………………….. 

 Μερικό Σύνολο ………………….. 
 ΦΠΑ ……% ………………….. 
 Σύνολο ………………….. 

 
 1.     Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
 2.     ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΩΣ …………………………………………. 
 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ).   

                                                                  
                                                              (ΤΟΠΟΣ-ΗΜ/ΝΙΑ)                                                                                                                      

                                                                   …………………… 
 
                                                                                                  Ο              

                                                               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
                                                                      (Υπογραφή- σφραγίδα) 

 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Μ.Υ. (με Α’ βαθμ) Ελένη Μαρινάκη 

Τμηματάρχης Κεντρικής Γραμματείας 

Ασμχος (Ο) Αβραάμ Αβραμίδης  
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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