
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΔΑΜ: …………………………. 

 

           115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
              ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
          ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 
           Τηλεφ. 2821005042-44-49 
                                                            Email procurement.115cw@haf.gr  
              Φ.830/7359 
           Σ.1732 
           Σούδα, 13 Απρ 22 
 
ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση 
Υποβολής Προσφορών Υπ΄ Αριθμ. 25/2022 με Τίτλο: «Εκτέλεση Εργασιών 
Τροποποίησης Υφιστάμενης Περιμετρικής Περίφραξης (Εσωτερικής Περιμετρικής 
Περίφραξης) της 115ΠΜ»] 

 
 1. Η 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, έχοντας 
υπόψη: 
 
  α. Τα καθοριζόμενα στο Ν.4412/2016 (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. 
 
  β. Τη Φ.835/310/Σ.45/17 Μαρ 22/ΑΤΑ/Γ2/2 διαταγή μεταβίβασης 
πιστώσεων στο αντικείμενο του θέματος. 
 
 2.     ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 
Οποιοδήποτε οικονομικό φορέα πληροί τα κριτήρια της παρούσας, να καταθέσει 
έγγραφη προσφορά με σκοπό τη σύναψη συμφωνητικού διάρκειας τριών (3) 
μηνών στο αντικείμενο του θέματος υπό τα ακόλουθα στοιχεία και όρους: 
 
  α. Φυσικό αντικείμενο - Εκτιμώμενη αξία:  
 
   Το συμβατικό αντικείμενο συνίσταται στην εκτέλεση εργασιών 
τροποποίησης της υφιστάμενης περιμετρικής περίφραξης της 115ΠΜ (εσωτερικής 
περιμετρικής περίφραξης) για την ικανοποίηση των απαιτήσεων φυσικής 
ασφάλειας του Αεροδρομίου, προϋπολογισθείσας αξίας 30.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων πλέον ΦΠΑ ή 37.200,00€ 
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, αναλυτικά ως κατωτέρω: 
 

A/A 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(CPV 45342000-6) 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

(m²) 

ΤΙΜΗ 
(ANEY 
ΦΠΑ) 

1 

Τροποποίηση της υφιστάμενης περιμετρικής 
περίφραξης της 115ΠΜ (εσωτερικής περιμετρικής 
περίφραξης) ως Τ.Π. του Παραρτήματος «Α» της 

παρούσας 

1.550 30.000,00€ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.000,00€ 

ΦΠΑ 24% 7.200,00€ 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 37.200,00€ 

 
 β. Τεχνική Περιγραφή:  
 
         Ως αναλύεται σε Παράρτημα «Α» της παρούσας.  
 

  γ. ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.:  
 
   22REQ010381830  
   
                 δ.    ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.:  
 
   22REQ010382397 
 
  ε. Κριτήριο ανάθεσης:  
 
   Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει της τιμής. 
 

  στ. Προθεσμία κατάθεσης προσφορών:  
 

   Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των προσφορών είναι η 
Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου και ώρα 09:00. Προσφορές που 
παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα θεωρούνται ως μη κανονικές και δεν 
αξιολογούνται.  

 

  ζ. Τρόπος υποβολής προσφορών:  
 

   Η υποβολή προσφορών γίνεται με τους κάτωθι τρόπους:  
 

   (1) Είτε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e – 
mail) στη διεύθυνση: oik.115cw@haf.gr μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου 
και ώρα 09:00 (ημέρα και ώρα έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας). 
 
   (2) 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  τη Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και ώρα και 
14:30.. Ως εκ τούτου απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με τους χειριστές θέματος 
(βλέπε παράγραφο 4), 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.  
 

   (3)  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. 
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  η. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς:  
 

   Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όλοι οι οικονομικοί 
φορείς που πληρούν τα κριτήρια της παρούσας. 

 

  θ. 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.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει (δίχως να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ), στην οποία: 
 

    (α) Αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης. 
 

    (β)  Δηλώνεται ότι ο προσκαλούμενος έχει λάβει γνώση 
όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, ιδίως δε την Τεχνική Περιγραφή 
της Υπηρεσίας, καθώς και για την έκταση και φύση του συμβατικού αντικειμένου 
και ότι συμμορφώνεται πλήρως και ανεπιφύλακτα με αυτούς. 
 
    (γ) 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.4412/2016.  
 
    (δ)  Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος του κυρώσεις οριζόντιου αποκλεισμού, 
του άρθρου 74 του Ν.4412/2016. 
 
   (2) Τεχνική προσφορά, εμφαίνουσα τις τεχνικές παραμέτρους 
εκτέλεσης των εργασιών, έτσι ώστε να διαπιστώνεται ευχερώς η πλήρωση των 
ζητούμενων τεχνικών απαιτήσεων της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το Παράρτημα 
«Α» της παρούσας. Λόγω τεχνικής πολυπλοκότητας και ιδιομορφίας του 
συμβατικού αντικειμένου, ενθαρρύνονται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς, προ της κατάθεσης της προσφοράς τους, να προσέλθουν στη 
Μονάδα ώστε να διαπιστώσουν επιτοπίως, σε συνεργασία με το ορισθέν 
συμβουλευτικό μέλος της παρ.5β της παρούσας, τις τεχνικές απαιτήσεις, 
παραμέτρους και ιδιαιτερότητες αυτού συνολικά.   

    

   (3) Οικονομική προσφορά, ως το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος «Β» της παρούσας, στην οποία θα αναγράφεται το προσφερόμενο 
τίμημα, αριθμητικώς, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, πλέον ΦΠΑ (ο 
οποίος θα προσδιορίζεται). Επισημαίνεται ότι 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 υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου στον καθοριζόμενο τόπο και με 
τον προβλεπόμενο τρόπο. Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς, ο 
οικονομικός φορέας δεσμεύεται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι έχει λάβει γνώση της 
Τεχνικής Περιγραφής της Υπηρεσίας και ότι δεν δύναται να απαιτήσει, κατόπιν της 
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υπογραφής του συμφωνητικού, τυχόν επιπλέον κόστη που δεν προέβλεψε, κατά 
την υποβολή της. 
 
   (4)   Τα κάτωθι δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
 
    (α) Τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ήτοι απόσπασμα ποινικού μητρώου [έκδοσης έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του]: 
 
     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.1599/1986 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.4412/2016 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.4412/2016». Στην περίπτωση νομικού 
προσώπου, η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης θα υλοποιείται εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου. Η υπεύθυνη δήλωση απαιτείται όπως φέρει 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) Τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 2 του άρθρου 
73 του Ν.4412/2016, 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. Το συγκεκριμένο 
αποδεικτικό (νόμιμης εκπροσώπησης) πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
 

  ι. Χρόνος ισχύος προσφοράς:  
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   Τρεις (3) μήνες από υποβολής της.  
 

  ια. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών - Έκδοση απόφασης 
ανάθεσης: 
 

   Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ένα (1) στάδιο από 
αρμόδια προς τούτο Επιτροπή της Μονάδας.   
 

 3.  Η υλοποίηση της σύμβασης/συμφωνητικού  θα πραγματοποιηθεί υπό 
τα ακόλουθα στοιχεία και όρους: 
 

  α. Χρονική Διάρκεια Ισχύος Συμφωνητικού και Τόπος Παράδοσης:  
 

   Η χρονική διάρκεια ισχύος του συμφωνητικού ανέρχεται σε τρεις (3) 
μήνες από υπογραφής του, ενώ ως τόπος υλοποίησης του συμβατικού 
αντικειμένου ορίζονται οι εγκαταστάσεις της 115ΠΜ.  
 
  β. Συμβατικός χρόνος υλοποίησης συμβατικού αντικειμένου: 
 
   Η υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί 
ανυπερθέτως εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σχετικής σύμβασης με την Υπηρεσία στις εγκαταστάσεις της 115ΠΜ και έγγραφης 
ενημέρωσης του αναδόχου για έναρξη ανάληψης εργασιών. Ο υπόψη 
συμβατικός χρόνος είναι πλήρως ανελαστικός, καθόσον σχετίζεται ευθέως 
με επιχειρησιακές ανάγκες και συμβατικές δεσμεύσεις της ΠΑ στο πλαίσιο 
διακρατικής συμφωνίας, καθώς και με τη δυνατότητα χρηματοδότησης της 
δαπάνης εντός ταχθείσας προθεσμίας, και επομένως τυχόν αιτήματα 
παράτασής του δεν θα γίνουν αποδεκτά. 
 
  γ. Παρεχόμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης:   
 
   Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος θα 
καταθέσει εγγυητική επιστολή, χρονικής διάρκειας ισχύος έξι (6) μηνών, 
ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του συνολικού συμβατικού 
τιμήματος, η οποία θα επιστραφεί σε αυτόν σύμφωνα με τις οικείες 
προβλέψεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 
 
  δ. Παρεχόμενες εγγυήσεις καλής λειτουργίας :   
 
   Οι συνήθεις εμπορικές στο πλαίσιο των αρχών της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών. 
 
  ε. Προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος:  

 

   Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) 
ποσοστών 8% επί της καθαρής αξίας των υλικών [αφαιρουμένων των κρατήσεων 
της παραγράφου 2θ(3) της παρούσας Πρόσκλησης], σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως ισχύει. 
 
  στ. Χρηματοδότηση: 
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   Σε βάρος οικείων πιστώσεων Π/Υ ΠΑ έτους 2022 επί ΑΛΕ 
3110403001 (πρώην ΚΑΕ 1913), σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 2710/30 Μαρ 22 
(ΑΔΑ: 674Υ6-93Λ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) σε συνέχεια της υπ’ 
αριθμ. 380/22 Μαρ 22 Εντολής Εργασιών – Παροχής Υπηρεσιών. 
 
  ζ. Δικαιολογητικά Πληρωμής: 
 
   Απαιτούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 200 του 
Ν.4412/2016 και τις διαταγές της Υπηρεσίας τα ακόλουθα: 
 
   (1) Βεβαίωση οριστικής παραλαβής από το φορέα απαίτησης. 
 
   (2) Τιμολόγιο του αναδόχου. 
 
   (3) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους 
φορείς της Κεντρικής Διοίκησης). 
 
  η. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης:  
 
   Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την 
έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου 
Στρατιωτικού Ταμείου Λάρισας, το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την Αναθέτουσα Αρχή του 
τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής. 
 
  θ. Κυρώσεις- Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου:  
 
   Εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203 και 
218 του Ν.4412/2016. 
 
  ι. 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.4412/2016. 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 
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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 ανάδοχος θα πρέπει 

να είναι ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ, με ευθύνη αποκλειστικά του 
αντισυμβαλλόμενου. 

 
(4) Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος 

(ποινικά και αστικά) για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο εισερχόμενο στη 
Μονάδα Προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Προσωπικό του 
εγγράφως ότι: 

 
 (α) Δεν θα έχει ουδεμία εργασιακή, οικονομική, 

ασφαλιστική κλπ. εξάρτηση από την ΠΑ. 
 
 (β)  Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την 

ασφάλεια των εργαζομένων. 
 
    (5)  Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχημα από 
αμέλεια του Προσωπικού του προς οιονδήποτε ή σε υλικό και μέσα της ΠΑ, ο 
ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα. 
 
 4. Επισημαίνεται ότι με την κατάθεση της προσφοράς τους, οι οικονομικοί 
φορείς αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα το σύνολο των προβλέψεων και των 
όρων της παρούσας Πρόσκλησης, τα οικείως καθοριζόμενα στο Ν.4412/2016 που 
διέπει την υπόψη ανάθεση, καθώς και τις σε εκτέλεση του ως άνω νόμου 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και τις διατάξεις του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, έστω και αν δεν μνημονεύονται ρητά παραπάνω. 
 
 5. Πληροφορίες:  
  
  α.  Για οικονομικά – διαδικαστικά θέματα: Τμήμα Οικονομικού, Ασμίας 
(ΕΟΙΤ) Νικ. Σπετσιωτάκης τηλεφ. 2821005044-5042-5040. 
 
  β. Για τεχνικά θέματα: Διεύθυνση Υποστήριξης, Υπσγός (ΜΕ) Στ. 
Βεληβασάκης, τηλεφ. 2821005075. 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
 

ΜΥ με Α Βαθμό Μαρινάκη Ελένη 
Τμχης Κεντρικής Γραμματείας 

 
 Σμχος (Ι) Ιωάννης Χατζηγεωργίου  

Διοικητής 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Τεχνική Περιγραφή 
«Β»  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

Αποδέκτες για Πληροφορία 
115ΠΜ/ΔΥΠ/Εγκ.-ΜΣΕ-TM.OIK. 
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           115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
           ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
           ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»       Σούδα, 13 Απρ 22 
ΣΤΗ Φ.830/7359/Σ.1732 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην τροποποίηση της υφιστάμενης 
περιμετρικής περίφραξης της 115ΠΜ (εσωτερικής περιμετρικής) για την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων σε θέματα φυσικής ασφάλειας του αεροδρομίου. 
 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Η υπάρχουσα περιμετρική περίφραξη αποτελείται από γαλβανισμένους 
πασσάλους και ένα κεκλιμένο τμήμα στην κορυφή. Το ύψος του κατακόρυφου 
τμήματος από το φυσικό έδαφος είναι περίπου 1,80m. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Οι εργασίες που απαιτείται  να εκτελεστούν αφορούν σε:  
 
• Αποκοπή του ανωτέρου κεκαμένου (λοξού) τμήματος στο σημείο 
συναρμογής με το κάθετο τμήμα καθώς και των αντίστοιχων αγκαθωτών 
συρμάτων που είναι τοποθετημένα σε αυτό. 
 
• Κατασκευή ανεξάρτητου τμήματος σε σχήμα “Υ” αποτελούμενο από 
κυμαινόμενο ευθύγραμμο τμήμα 42-52cm και συγκολλημένα δύο λοξά τμήματα 
μήκους 50cm το καθένα σε γωνία 45ο. Η συγκόλληση θα γίνει στην 
αλληλοεπικάλυψη του νέου τμήματος και του υφιστάμενου και σε μήκος 12cm. 
Επιπρόσθετα θα βιδωθούν σε δύο σημεία τα δύο τμήματα μεταξύ τους για 
επιπλέον σταθερότητα. Στους πασσάλους θα γίνει αποκατάσταση του 
γαλβανίσματος στις θέσεις συγκόλλησης με υλικό βάσεως ψευδαργύρου 
εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ.  Το τελικό ύψος του κατακόρυφου τμήματος του νέου 
διαμορφωμένου πασσάλου θα είναι κατ’ ελάχιστο 2,10m από το φυσικό έδαφος, 
πέραν των λοξών τμημάτων στην κορυφή.  
 
• Τοποθέτηση τριών σειρών αγκαθωτών συρμάτων σε κάθε λοξό τμήμα και 
κονσερτίνας στο μεταξύ τους διάστημα. 
 
• Τοποθέτηση – στερέωση τμήματος συρματοπλέγματος (με αλληλοεπικάλυψη 
με το υφιστάμενο συρματόπλεγμα) και των συρμάτων τανύσεως. 
 
• Απομάκρυνση των αποξηλωθέντων προϊόντων σε κατάλληλο χώρο εκτός 
Μονάδας σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Όλα τα στοιχεία της περίφραξης θα είναι γαλβανισμένα.  
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά δίνονται ως ακολούθως: 
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• Κύριοι πάσσαλοι αποτελούμενοι από διατομή ¨∟¨ διαστάσεων 50*50*5 mm, 
με τις απαραίτητες εγκοπές για την τοποθέτηση συρμάτων τανύσεως και 
αγκαθωτών. 
 
• Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο εν θερμώ, βαρέως τύπου, ύψους 
κυμαινόμενου 50 ως 80 cm εκ τετραγωνικής οπής, διαστάσεων βρόγχου 
5,5*5,5cm (max), πάχους 3mm, τοποθετημένο σε πασσάλους 
συμπεριλαμβανομένου όλων των απαραίτητων υλικών στερέωσης, ήτοι: σύρματα 
προσδέσεως, σύρματα τανύσεως (πάχους 3,9mm), εντατήρες κλπ. 
 
• Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο εν θερμώ, διαμέτρου Φ2,00mm (Νο13) 
τοποθετημένο, με πρόσδεση με γαλβανισμένο σύρμα σε πασσάλους. 
 
• Κονσερτίνα διπλή, τύπου ΝΑΤΟ, 75cm και 60cm, 60 σπείρες, πάχους 
σύρματος 2,5mm από γαλβανισμένο χάλυβα ΒΤΟ-22, με λεπίδες πάχους 0,5mm 
ανά 34mm και τουλάχιστον 60 σπείρες/10m, τοποθετημένη με πρόσδεση με 
γαλβανισμένο σύρμα σε πασσάλους. 
 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά, και η εργασία πλήρους 
τροποποίησης της περίφραξης. 
 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
   

ΜΥ με Α Βαθμό Μαρινάκη Ελένη 

Τμχης Κεντρικής Γραμματείας 115 ΠΜ   

 
Ασμχος (Ο) Αγγελής Τσαγδής  

Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 





 

           115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
           ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
           ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»       Σούδα, 13 Απρ 22 
ΣΤΗ Φ.830/7359/Σ.1732 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα: ………………………..  
ΑΦΜ:……………………………………………………….. 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ……..……….  
Email Επικοινωνίας: …………………..…… 
 

A/A 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(CPV 45342000-6) 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

(m²) 

ΤΙΜΗ 
(ANEY 
ΦΠΑ) 

1 

Τροποποίηση της υφιστάμενης περιμετρικής 
περίφραξης της 115ΠΜ (εσωτερικής περιμετρικής 
περίφραξης) ως Τ.Π. του Παραρτήματος «Α» της 

ΠΥΠ 25/2022 

1.550  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 

1. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ δημοσίου 
ποσοστού 6,27868% και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 8% για 
την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου, ποσά τα οποία θα παρακρατηθούν 
κατά την εξόφληση. 

2. Ισχύς προσφοράς : Τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 
 
 

Ημερομηνία …../….../2022 

Σφραγίδα & υπογραφή οικονομικού φορέα 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
   

ΜΥ με Α Βαθμό Μαρινάκη Ελένη 

Τμχης Κεντρικής Γραμματεία   

 
Ασμχος (Ο) Αγγελής Τσαγδής  

Επόπτης Οικονομικών 
Υπηρεσιών 
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