
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Συνοπτικός Διαγωνισμός 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  
Αμοιβή για τη Συντήρηση της Λειτουργίας 2 Γεννητριών (500 KVA και 290 KVA) Β΄ 

Εξαμήνου του ΚΥΤ-ΚΩ 

 

Αναθέτουσα Αρχή 80 ΤΜΧΕΘ 

Προϋπολογισμός Δαπάνης 6.000,00 € 

Κριτήριο Ανάθεσης 
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή όπως 
προκύπτει από τον τύπο αξιολόγησης 

προσφερόμενων  τιμών 

Ημερομηνία & ώρα λήξης 
υποβολής προσφορών 

29 10:00 Mαϊ 18 

Ημερομηνία & ώρα 
διενέργειας 

29 10:00 Mαϊ 18 

Πηγή Χρηματοδότησης ΠΔΕ, ΣΑΕ 737/2 

Τόπος Διενέργειας 
Πυλί-Κως, 

Στρατόπεδο «Χατζηαντωνίου» 

  

Παρατήρηση: Αν η διενέργεια του διαγωνισμού δεν καταστεί δυνατή την καθορι-

σμένη ημερομηνία για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), ανα-

βάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία διαγωνι-

σμού. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη 

επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή α-

ποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη πα-

ράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 

                            80 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

                         ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 

                                      4Ο ΓΡΑΦΕΙΟ                     

                                    Τηλ.: 2242056476                  

                                    Φ.830/100/2716       
                                    Σ.336                  

                                    ΤΓΕΘ 923, 17  Μαϊ 18                     

 
ΘΕΜΑ: Συμβάσεις – Διαγωνισμοί 

 
ΣΧΕΤ.: α. Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης 
και Λογιστικού των ΕΔ». 
  
                       β. Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υ-
πουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων 
και άλλες διατάξεις». 
 
                    γ. Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητι-
κών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και 
άλλες διατάξεις». 
 
                    δ. Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής δια-
χείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
 
                        ε. Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών». 
 
                       στ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ 
(ΦΕΚ Β΄ 2300) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και 
Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊ-
σταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές» 
 
                        ζ.   Φ.814.1/94/805837/Σ.1354/13 Απρ 18/ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ/1α 
  
                        1. Έχοντας υπόψη: 
 
                                α. Τις διατάξεις των (α) έως και (στ) σχετικών 
 
                                β. την υπ’ αριθμ Φ.814.1/94/805837/Σ.1354/13 
Απρ 18/ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ/1α απόφαση ανάληψη υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΕΟΔ6-
8ΨΙ και ΑΔΑΜ: 18REQ002942493. 
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δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  

 
Συνοπτικό  Μειοδοτικό Διαγωνισµό υπ’ αριθµ 13/2018 µε κριτήριο κατακύ-

ρωσης αποκλειστικά την χαμηλότερη τιμή όπως προκύπτει από τον τύπο αξιολό-
γησης προσφερόμενων  τιμών, για την ανάδειξη προμηθευτή για την « Αμοιβή 
για τη Συντήρηση της Λειτουργίας 2 Γεννητριών (500 KVA και 290 KVA) Β΄ Εξαμή-
νου του ΚΥΤ-ΚΩ»  (CPV: 31120000-3) που  αναλυτικά  περιγράφεται  στο  Παράρ-
τημα  «Β»  της παρούσας, εκτιμώμενης αξίας έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €), συ-
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων υπέρ τρίτων. 
 

         2. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού - κατάθεσης προσφο-
ρών η 29 Mαϊ 18 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Προσφορές  που  θα κατατεθούν 
µετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές και θα επι-
στρέφονται στους δικαιούχους. 
 

        3. Τόπος υποβολής προσφορών: Πυλί-Κως, Στρατόπεδο «Χα-
τζηαντωνίου», τηλ. 2242056476. 
 

        4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύµφωνα µε τα Παραρ-
τήματα «Α», «Β», «Γ» και «Δ» της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν α-
ναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 
 

  Ανχης (ΜΧ) Δημήτριος Δοξόγλου 
Ακριβές Αντίγραφο  Διοικητής 

   
Λγος (ΜΧ) Γκαντολούδης  Ιωάννης   

Αξκός 4ου Γραφείου   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«A» Γενικοί Όροι Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ.  
«Β» Πίνακας των υπό Προµήθεια Υλικών/Υπηρεσιών 
«Γ» Τεχνικές Προδιαγραφές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΗ 
Φ.830/100/2716/Σ.336   
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  13/2018 
 

Άρθρο 1ο 
 

Αντικείμενο Προμήθειας 
 

1. Η  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων  αφορά  συνοπτικό μειοδοτικό 
διαγωνισµό για την «Αμοιβή για τη Συντήρηση της Λειτουργίας 2 Γεννητριών (500 
KVA και 290 KVA) Β΄ Εξαμήνου του ΚΥΤ-ΚΩ»  (CPV: 31120000-3), που  αναλυτικά  
περιγράφεται  στο  Παράρτημα  «Β»  της παρούσας, εκτιμώμενης αξίας έξι χιλιάδων 
ευρώ (6.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων υπέρ τρί-
των. 

 
2. Η ανάδειξη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Κριτήριο 

κατακύρωσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, όπως προκύπτει από τον τύ-
πο αξιολόγησης προσφερόμενων  τιμών. 

 
3. Η υποβολή εναλλακτικών προσφορών δεν είναι επιτρεπτή. 

 
4. Η Υπηρεσία επιθυµεί την ολοκλήρωση του έργου μέχρι το τέλος του Α΄ 

Εξαμήνου του 2018.  Ως τόπος παράδοσης του έργου καθορίζεται η έδρα του 80 
ΤΜΧΕΘ (Πυλί-Κως, Στρατόπεδο Χατζηαντωνίου), τηλ. 2242056476. 

 
Άρθρο 2ο 

 
Διενέργεια Διαγωνισµού 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του 80 ΤΜΧΕΘ (Πυλί-Κως, Στρατό-
πεδο Χατζηαντωνίου), τηλ. 2242056476, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από 
τη διακήρυξη ως συνοπτικός µειοδοτικός διαγωνισμός µε έγγραφες σφραγισμένες 
προσφορές. Οι προσφορές που υποβάλλονται ασφράγιστες δεν γίνονται αποδε-
κτές. 

 
Άρθρο 3ο 

 
Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν ογδόντα 
(180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας 

80 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ          

                                     4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
17   Μαϊ 18 
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του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν, εγγράφως, να παρα-
τείνουν την προσφορά τους1.   

 
Άρθρο 4ο 

 
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

 

1. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται 
ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Μονάδα/Στρατιωτική Υπηρεσία, έ-
γκαιρα και μέχρι την ημερομηνία και την ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, µέσα σε 
σφραγισµένο φάκελο. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρό-
θεσμα, θα επιστράφουν χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως2. 

 

2. Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγρά-
φονται ευκρινώς: 

 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

β. Ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής (Μονάδα/Στρατιωτική 
Υπηρεσία). 

 

γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 
προσφορά στοιχεία, ως εξής: 

 

α. Σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε 
την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τοποθετούνται όλα τα οριζόμενα στη σύμβαση,  κα-
τά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά και στοιχεία, όπως περιγρά-
φονται παρακάτω: 

     

          (1)  Απόσπασα του Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση προσκό-
μισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 

 

                 (α) Στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε), προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εται-
ριών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές. 

 

                                                        
1
 Παρ. 3, άρθρο 97, Ν. 4412/2016. «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Εργασιών» 

2
 Άρθρο 96, Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Εργασιών» 
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                           (β)  Στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιριών (Α.Ε.), τον 
Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου. 

 

                           (γ)  Στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυ-
σικό πρόσωπο. 

   

                          Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υπο-
χρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και 
στα πρόσωπα εκείνα ττα οπία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά 
πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για 
την εν λόγω πρόσκληση. 

 

                    (2)  Για τις επιχειρήσεις-εταιρίες Πιστοποιητικό Πρωτοδικεί-
ου περί Μη Πτωχεύσεως ή αίτηση αυτής . 

 

                                 (3) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας της οικείας 
Δ.Ο.Υ. 

 

                                (4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 
                                         (5) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι έλαβαν 

γνώση των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής και τους ο-
ποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.    

    
                                         (6) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία : 
 

                              1/ Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον 
οποίο συµµετέχουν. 

 
                              2/ Δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της 

προσφοράς τους δεν βρίσκονται σε µια από τις καταστάσεις των άρθρων 
73 και 74 του Ν.4412/16 (Σε περίπτωση Α.Ε. για όλο το Διοικητικό 
Συµβούλιο). 

 
                               3/ Δηλώνεται ότι πληρούνται τα σχετικά κριτήρια ε-

πιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 
4412/16. 

 
                                                   4/ Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και 

προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του 
Ν.4412/16 σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 
του υπόψη νόµου. 

 
                                            (7) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι: 
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                       1/ Δε θα χρησιµοποιήσουν σαν άµεσο ή έµµεσο αντι-
πρόσωπο τους, µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο αποστρατείας τους, 
υπαγορευµένου αυτού, από την παράγραφο 12 του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73. 

 

                                   2/ Δεν  έχει  αποκλεισθεί  η  συµµετοχή  τους  σε 
διαγωνισµό και δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά  την  παροχή  
πληροφοριών  που  ζητούνται  από  την Υπηρεσία. 

 

   (8)  Εγγυητική συμμετοχής 1% επί του ποσού. 

 
                                    (9)  Παραστατικό εκπροσώπησης της εταιρείας, εφόσον πα-
ρίσταται στο διαγωνισµό αντιπρόσωπος. 

 

           β.  Σε έτερο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 
τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια 3, λοιπά όπως Παράρτημα «Γ». 

 

                     γ.     Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, 
επίσης, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
όπως το υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς της Προσθήκης «2». 

 

              4. Επισημαίνεται ότι οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς, πλήρεις, 
να µην φέρουν αλλοιώσεις και διορθώσεις. 

 
Άρθρο 5ο 

 
Οικονοµική Προσφορά 

 

              1.  Η οικονοµική προσφορά δίνεται σε ευρώ, µε την 
προσφερόµενη τιµή να αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία ανά µονάδα του προς 
προµήθεια υλικού. Κρίνεται απαραίτητο να αναγράφεται ολογράφως και 
αριθµητικώς. Επιπρόσθετα στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, 
ήτοι 3,12432%, τις οποίες επιβαρύνεται ο προµηθευτής, εκτός από τον ΦΠΑ. 

 

2.  Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα 
εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. 
Για τον σκοπό αυτό η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους 
συµµετέχοντες στοιχεία  απαραίτητα  για  την  τεκµηρίωση  των  προσφεροµένων  
τιµών,  οι  δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

                                                        
3
 Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβα-
σης. Περαιτέρω, για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων και μελετών, ανάλογα με το 
κριτήριο κατακύρωσης, ο εν λόγω φάκελος περιλαμβάνει τα οριζόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 94, 
Ν.4412/16. 
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3.  Εάν οι προσφερόµενες τιµές είναι ισότιµες, ο ανάδοχος επιλέγεται µε κλή-
ρωση µεταξύ αυτών που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στο άρθρο 90 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 6ο 

 

Αποσφράγιση Προσφορών 

 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση κατά την 
κρίση της Επιτροπής και  σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Ν. 4412/16, την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη του διαγωνισµού. 

 

2. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, λαµβάνουν γνώση των προσφορών των συµµετεχόντων στο 
διαγωνισµό. 

 

Άρθρο 7ο 

 

Αξιολόγηση Προσφορών – Κριτήρια Ανάθεσης 

 

1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα 
στο άρθρο 100 του Ν.4412/16 και η συµµόρφωση µε τις Τεχνικές Απαιτήσεις ό-
πως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Γ». 

 

2. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όρ-
γανο, µε  αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του  µπορεί  να  προτείνει την κατακύρωση 
της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσο-
στό4 τριάντα τις εκατό (30%) ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό πενήντα τοις 
εκατό (50%), χωρίς καµία επίδραση στην τιµή των υλικών και στους υπόλοιπους 
όρους της προµήθειας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 104 του Ν. 
4412/2016. 

Άρθρο 8ο 

 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

 

1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προµήθειας, α-
ποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει, τη συµφωνία της κατά                

  κύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και την προθεσμία υπογραφής της  

  σύµβασης. 

 

 

Άρθρο 9ο 

                                                        
4
 Σύµφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν. 4412/2016. 
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Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου – Χρόνος Φόρτωσης –  

Κυρώσεις – Εξαιρέσεις 

 

Για τις περιπτώσεις κήρυξης προµηθευτή ως εκπτώτου, περιπτώσεις µη 
παράδοσης έργου µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση, 
κυρώσεις για εκπρόθεσµη φόρτωση – παράδοση, απόρριψη συµβατικών υλικών – 
αντικατάσταση, εξαιρέσεις κλπ ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 203, 204, 206, 
207, 213 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 10ο 

 

Τρόπος Πληρωµής 

 

1. Η πληρωµή του προµηθευτή σε ποσοστό 100% της όλης 
πραγµατικής αξίας του έργου θα γίνει από ΠΔΕ σε βάρος της διατεθείσας ανάλη-
ψης υποχρέωσης που µνηµονεύεται  στην  παράγραφο  1(β) της  διακήρυξης, µε  
βάση  τα  παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α.   Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου. 

 

β.   Πρωτότυπο τιµολόγιο – δελτίο αποστολής όπου θα αναγρά-
φει «πληρωμή επί πιστώσει». 

 

γ.   Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 

δ.  Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

 

ε. Γνωστοποίηση με υπεύθυνη δήλωση του τραπεζικού λογαρια-
σμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτο-
τυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογα-
ριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο. 

 

στ.  Κάθε άλλο τυχόν απαιτούµενο δικαιολογητικό εξόφλησης. 

 

2. Παρακράτηση  φόρου  εισοδήµατος  ποσοστού 3% που συμπερι-
λαμβάνεται στις υπέρ τρίτων κρατήσεις (3,12432%). 

 

Άρθρο 13ο 

 

Λοιποί Όροι 

 

1. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω απορρίπτονται. 
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2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 
   
 

  Ανχης (ΜΧ) Δημήτριος Δοξόγλου 
Ακριβές Αντίγραφο  Διοικητής 

   
Λγος (ΜΧ) Γκαντολούδης  Ιωάννης   

Αξκός 4ου Γραφείου   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

«1» Τεχνική Προσφορά Εταιρείας (Υπόδειγµα) 

«2» Οικονοµική Προσφορά Εταιρείας (Υπόδειγµα) 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
Φ.830/100/2716/Σ.336   
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

 

Ονομασία προμήθειας/υπηρεσίας/έργου - CPV:  

Εταιρεία:  

  
 
 
 

Α/Α 

 
 
 

Α/Α 
Διακύρηξης 

 
 
 

Περιγραφή 
Είδους 

 
 
 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Παρατηρήσεις 

1 

 Αμοιβή για τη Συ-
ντήρηση της Λει-
τουργίας 2 Γεννη-
τριών (500 KVA 
και 290 KVA) Β΄ 
Εξαμήνου του 

ΚΥΤ-ΚΩ 

Τμχ 
(κατ΄αποκοπή 1) 

 

2     

3     

4     

 

 

Για την Εταιρεία  

 

 
  Ανχης (ΜΧ) Δημήτριος Δοξόγλου 

Ακριβές Αντίγραφο  Διοικητής 
   

Λγος (ΜΧ) Γκαντολούδης  Ιωάννης   
Αξκός 4ου Γραφείου   

 
 
 

80 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
Φ.830/100/2716/Σ.336 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

 

Ονομασία προμήθειας/υπηρεσίας/έργου - CPV:  

Εταιρεία:  

 

 

Για την Εταιρεία, 

 
  Ανχης (ΜΧ) Δημήτριος Δοξόγλου 

Ακριβές Αντίγραφο  Διοικητής 
   

Λγος (ΜΧ) Γκαντολούδης  Ιωάννης   
Αξκός 4ου Γραφείου   

80 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ          
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Α/Α 
Α/Α 
Διακύ-
ρηξης 

Περιγραφή 
Είδους 

Ποσότητα 
Καθαρή 

Αξία 
ΦΠΑ 
(%) 

Ποσό 
ΦΠΑ 

Συνολική 
Αξία 

Παρατηρήσεις 

1  Αμοιβή για τη 
Συντήρηση της 
Λειτουργίας 2 

Γεννητριών (500 
KVA και 290 

KVA) Β΄ Εξαμή-
νου του ΚΥΤ-ΚΩ 

(κατ΄  
απόκοπή1) 

     

2         

3         

4         
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
Φ.830/100/2716/Σ.336   

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν 

 Οπτικός Έλεγχος εξοπλισμού Η/Ζ 

 Ακουστικός Έλεγχος λειτουργίας Η/Ζ 

 Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων αυτοματισμού και προστασίας 

 Έλεγχος λειτουργίας οργάνων ένδειξης και μετρήσεων 

 Έλεγχος λειτουργίας ισχύος και αυτοματισμού 

 Έλεγχος στάθμης υγρών συσσωρευτή και καυσίμου 

 Έλεγχος στάθμης αντιψυκτικού και λαδιού λίπανσης 

 Έλεγχος διαρροών νερού, λαδιού και καυσίμου 

 Έλεγχος πάσης φύσεως σωλήνων 

 Έλεγχος ρεύματος φόρτισης μπαταριών 

 Έλεγχος αναθυμιάσεων 

 Έλεγχος ψυγείου 

 Καθαρισμός προφίλτρου και αποστράγγιση νερού 

 Καθαρισμός αερισμού δεξαμενής πετρελαίου 

 Έλεγχος αεραγωγών και αερισμού γεννήτριας 

 Έλεγχος αντλίας ψυκτικού υγρού 

 Έλεγχος λειτουργίας οργάνων, μίζας και ενδεικτικών λυχνιών 

 Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας του πίνακα αυτοματισμού 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας μεταγωγικού διακόπτη  

 Έλεγχος εξάτμισης κινητήρα 

 Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων 

 Έλεγχος φίλτρων καυσίμου 

 Έλεγχος φίλτρου αέρα και καθαρισμός 

 Έλεγχος φίλτρου λαδιού 

 Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου 

 Έλεγχος βαλβίδων 

 Έλεγχος κατάστασης συσσωρευτών 

 Έλεγχος θερμοκρασίας νερού 

 Έλεγχος πίεσης λαδιού 

 Έλεγχος υπερτάχυνσης της μηχανής 
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 Έλεγχος υπερπληρωτή, ιμάντων και κολάρων 

 Έλεγχος και ρύθμιση στροφών 

 Έλεγχος εκκινητή και εναλλακτήρα 

 Έλεγχο ομαλής αυτόματης εκκίνησης ή εκκίνηση με τεχνητή έλλειψη τάσης ή 

χειροκίνητη εκκίνηση-ακουστικός έλεγχος καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 20 

min 

 Γενικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας του Η/Ζ με φορτίο 

 Έλεγχος βάσεων κινητήρα σε κατάσταση λειτουργίας 

 Καταγραφή παραμέτρων λειτουργίας (φορτίο, πιέσεις, θερμοκρασίες κτλ.) 

 Έλεγχος ρυθμιστή τάσης 

 Έλεγχος συστήματος διέγερσης 

 Κάθε χειρισμό ή έλεγχο που προβλέπει ο κατασκευαστής 

 Γενικοί έλεγχοι λειτουργίας χωρίς φορτίο 

 Αντικατάσταση φίλτρων καυσίμου, λαδιού και αέρα 

 Αντικατάσταση λιπαντικών 

 Αλλαγή ιμάντων κίνησης και ψυκτικού υγρού, εφόσον χρειαστεί 

 Αντικατάσταση συσσωρευτών εφόσον χρειαστεί 

 Καθαρισμός αντλίας πετρελαίου ή αντικατάσταση εφόσον χρειαστεί 

 Ρύθμιση αυτόματου ρυθμιστή τάσης ή αντικατάσταση αυτού εφόσον χρειαστεί 

 Έλεγχος πάκτωσης – στερέωσης και ευθυγράμμισης Η/Ζ 

 Έλεγχος συστήματος γείωσης Η/Ζ και αποκατάσταση αυτού 

 Έλεγχος και συντήρηση κατά τις  οδηγίες του κατασκευαστή σύμφωνα με το  

εγχειρίδιο συντήρησης. 

 Καθαρισμός χώρου. 

 Προμήθεια και αντικατάσταση δυναμό  

 Προμήθεια και αντικατάσταση φλαντζών κινητήρα  

 Προμήθεια και αντικατάσταση αντλίας υψηλής πετρελαίου  

 Προμήθεια και αντικατάσταση Ακροφυσια/Μπεκ  

 Προμήθεια και αντικατάσταση συσσωρευτών  

 Προμήθεια και αντικατάσταση αντλίας νερού 

 Προμήθεια και αντικατάσταση πίνακα ελέγχουν Η/Ζ 500kva 

 

  Ανχης (ΜΧ) Δημήτριος Δοξόγλου 
Ακριβές Αντίγραφο  Διοικητής 

   
Λγος (ΜΧ) Γκαντολούδης  Ιωάννης   

Αξκός 4ου Γραφείου   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ 
Φ.830/100/2716/Σ.336   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης 
και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των 
αγαθών. 

 

2. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται στη συγκε-
κριμένη διαδικασία ή μέθοδο παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, αγα-
θών ή υπηρεσιών ή σε ειδική διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, α-
κόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν μέρος της υλικής τους υπόστασης, 
υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι ανά-
λογα με την αξία και τους σκοπούς της. 

 
3. Λεπτομέρειες αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζο-

νται στο άρθρο 54 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

 
  Ανχης (ΜΧ) Δημήτριος Δοξόγλου 

Ακριβές Αντίγραφο  Διοικητής 
   

Λγος (ΜΧ) Γκαντολούδης  Ιωάννης   
Αξκός 4ου Γραφείου   
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