
 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών. 
 

Σας διαβιβάζουμε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και 
τοποθέτηση διαχωριστικών για τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικού και 
Εφοδιασμού της ΥΠΑ, ως μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 και παρακαλούμε 
όπως τη γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας. 

 
 
 
Συνημμένα: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
-Πρόσκληση υποβολής Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

Προσφορών σε μορφή PDF                                              Χ. ΧΟΡΤΑΡΙΑ 
Εσωτερική Διανομή:        καα 
- Δ11/Ε                                                                                          Ε. ΤΖΙΓΚΟΥ 
 
    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 
 

Ταχ/κή Δ/νση: 
 

Τ.Θ. 70360 
166 10 Γλυφάδα 

ΠΡΟΣ: 
 
 
 

Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων Ελλάδος 
Ακαδημίας 6 
Τ.Κ. 10671 ΑΘΗΝΑ 
(Μέσω e-mail: 
keeuhcci@uhc.gr) 
 

Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο:  
Fax: 
E-mail: 
 

Δ. Οικονόμου 
2108916263 
2108916384 
d11e@hcaa.gr 

mailto:keeuhcci@uhc.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 28/12/2020

Αρ.Πρωτ.:Κ.Γ./Δ11/Ε 43662

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



[1] 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Για την προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών για τις εγκαταστάσεις της 

Διεύθυνσης Οικονομικού και Εφοδιασμού της ΥΠΑ, ως μέτρο αντιμετώπισης 

της πανδημίας COVID-19 
 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1039-401-0000000 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών για τις 

εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικού και 

Εφοδιασμού της ΥΠΑ, ως μέτρο αντιμετώπισης της 

πανδημίας COVID-19 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV 44112300-1 (προμήθεια αγαθών) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ 
Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%) 
2.000,00€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΑ -  

ΑΛΕ 2410989899 - Οικονομικό έτος 2020 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 Η παράδοση των υλικών με την τοποθέτησή  τους θα 

πραγματοποιηθεί  εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών 

από υπογραφής της ανάθεσης. 

                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

Ταχ/κή Δ/νση: 

 

Τ.Θ. 70360 

166 10 Γλυφάδα 

ΠΡΟΣ: 

 

 

 

Ως προς κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

 

 

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο:  

Fax: 

E-mail: 

 

Δ. Οικονόμου 

2108916263 

2108916384 

d11e@hcaa.gr 
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ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

α) Παρακράτηση ύψους 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ 

β) Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ 

γ) Επί των ανωτέρω παρακρατήσεων, κράτηση 3% 

χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 

δ) Επί του ποσού που προκύπτει μετά τις ανωτέρω 

κρατήσεις, παρακράτηση ποσοστού 4% (για αγαθά) ή/και 

8% (για υπηρεσίες) ως φόρος εισοδήματος (Ν. 4172/13, 

ΦΕΚ 167/Α΄) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (άρθρο 72, παρ. 1.α του Ν. 4412/16) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
   07 Ιανουάριου  2021 

 

 

 

1. Αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης διαχωριστικών για τις 

εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικού και Εφοδιασμού της ΥΠΑ, ως μέτρο 

αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 και προϋπολογισμός 
 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προβαίνει στη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών για τις εγκαταστάσεις της 

Διεύθυνσης Οικονομικού και Εφοδιασμού, ως μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας 

COVID-19, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του Παραρτήματος Α΄. 

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων της 

ΥΠΑ, ΑΛΕ 2410989899 «Αγορές λοιπών αγαθών» του Ειδικού Φορέα 1039-401-

0000000. 
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Ο πίνακας προϋπολογισμού έχει ως κάτωθι: 

 
Α/Α 

Περιγραφή προμήθειας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος 

σε Ευρώ  (€) 

ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α. 

Συνολική 

Αξία σε 

Ευρώ (€)   

ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α. 

Συνολική 

Αξία σε 

Ευρώ (€)  

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 Το προς προμήθεια κάθετο 

σταθερό διαχωριστικό δαπέδου 

οροφής θα πρέπει να είναι : 

Διαστάσεων ύψος 2,70 μέτρων, 

μήκους 5,65 μέτρων 

Σκελετός αλουμινίου με 

ορθοστάτες και επιφάνεια 

διαχωρισμού αποτελούμενη από 

δύο κρύσταλλα πέντε (5) mm 

διάφανα, το ένα εκ των δύο με 

κατεργασία σχεδίου αμμοβολής 

καθ’ όλη την επιφάνεια. 

Η προς προμήθεια πόρτα του 

κάθετου σταθερού 

διαχωριστικού δαπέδου οροφής 

θα είναι : 

Διαστάσεων ύψος 2,1 

μέτρων, πλάτους 0,9 μέτρων 

Υλικό κατασκευής θα είναι 

το κρύσταλλο πάχους 10 mm με 

κατεργασία αμμοβολής στο 

σύνολο της διάστασης 

τμχ 

 

1 

 

1.612,90 € 1.612,90 € 2.000,00 € 

 

 

2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

Οι προσφέροντες, καλούνται να υποβάλλουν την τεχνική και οικονομική προσφορά τους 

σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών για τις εγκαταστάσεις της 

Διεύθυνσης Οικονομικού και Εφοδιασμού της ΥΠΑ, ως μέτρο αντιμετώπισης της 

πανδημίας COVID-19 

(Aριθ. Πρωτ.: Κ.Γ./Δ11/Ε/ …………….. πρόσκληση υποβολής προσφορών) 
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ΠΡΟΣ: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (Δ11) 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ε) 

 

 

«Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

Επωνυμία:  

Διεύθυνση:  

Τηλ./Fax:  

Εmail:  

 

Οι προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την 07 /01/ 2021, ώρα 

15:00  στην Κεντρική Γραμματεία της ΥΠΑ (Παλαιός Πύργος Ελέγχου Πρώην Ανατολικού 

Αερολιμένα), Τ.Κ.: 16777, Ελληνικό 

 

Οι προσφέροντες μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους στην ανωτέρω διεύθυνση: 

1. προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους  

2. ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή 

3. μέσω courier 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών  θα διενεργηθεί την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής τους και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:  

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Α΄ της παρούσης, η οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και 

σφραγισμένη από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο 

υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄ της παρούσης και πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και 

σφραγισμένη από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. 

 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως ισχύει,  

σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσης. 

 

 

Διευκρίνιση: 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Η κατά τα ανωτέρω απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις 

υπογράφουν: 

i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. 

ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. 

iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από 

κάθε μέλος που συμμετέχει σε αυτή. 

 

Στις προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και φόρος εισοδήματος 

ως και τυχόν κάθε άλλη επιβάρυνση όπως προβλέπεται στην πρόσκληση, εκτός του Φ.Π.Α., 

ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. 

Εναλλακτικές προσφορές δε θα γίνονται δεκτές. Επίσης δε γίνονται δεκτές προσφορές που 

ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, 

προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ. θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη 

και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα. 

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη 

συμμετοχή τους. 

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να 

αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. 

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν 

περαιτέρω διευκρινίσεων. 

 

3. Ισχύς των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για εκατόν 

ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

4. Αξιολόγηση των προσφορών - ανάθεση 

Το κριτήριο Ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

της χαμηλότερης τιμής προ Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση 

γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου. 90 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄). 

Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για τη ματαίωση της διαδικασίας και 

την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Σε 

αυτήν την περίπτωση, οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να έχουν καμιά οικονομική απαίτηση. 

 

5. Παράδοση - Παραλαβή 

Η παράδοση των υλικών με την εγκατάστασή τους θα πραγματοποιηθεί  εντός τριάντα (30) 

εργασίμων ημερών από υπογραφής της απόφασης ανάθεσης που θα επέχει θέση Σύμβασης. 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιηθεί εντός 

δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωσή τους, από αρμόδια Επιτροπή  

Παραλαβής της ΥΠΑ και εφόσον είναι σύμφωνη  με τις προδιαγραφές της παρούσας 

πρόσκλησης, θα συντάσσεται εντός δέκα (10) ημερών  το σχετικό πρωτόκολλο. 
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6. Πληρωμή 

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται βάσει του τιμολογίου του Αναδόχου, με την προσκόμιση 

των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Βάσει των οικείων δημοσιονομικών κανονισμών, το τιμολόγιο μαζί με τα συνοδευτικά 

δικαιολογητικά πληρωμής θα αποστέλλονται στο αρμόδιο για τον έλεγχο νομιμότητας και 

την εκκαθάριση της δαπάνης όργανο, το οποίο θα εκδίδει σχετικό τακτικό χρηματικό 

ένταλμα πληρωμής σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ (ΑΛΕ 2410989899, 

οικονομικού έτους 2020), στο όνομα του αναδόχου και με πίστωση του λογαριασμού που 

αυτός θα υποδείξει. 

Σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/16, για την πληρωμή θα απαιτηθούν κατ’ 

ελάχιστον τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του 

συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/16. 

 Τιμολόγιο πώλησης, σφραγισμένο από τον ανάδοχο. 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης 

του τιμολογίου. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν απασχολεί προσωπικό, θα 

πρέπει να το δηλώνει με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/86 (ΦΕΚ 75/Α΄ όπως αυτή ισχύει εκάστοτε). 

 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από φορείς της 

Κεντρικής Κυβέρνησης, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. 

 Ο αριθμός ΙΒΑΝ εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το 

αντίτιμο της πληρωμής, πιστοποιούμενος είτε με φωτοτυπία του βιβλιαρίου είτε με 

έγγραφο της Τράπεζας. 

 Κάθε άλλο φορολογικό στοιχείο το οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την ημέρα της 

παράδοσης του τιμολογίου. 

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις και ο φόρος 

εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 64 Ν. 4172/13 ΚΦΕ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών. 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ), 

στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr, πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», ενώ αναρτάται 

και στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ httpς://diavgeia.gov.gr. 

 

Η Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ      

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 

 

         

 

 

 

 

http://www.ypa.gr/
http://www.hcaa.gr/
http://diavgeia.gov.gr/
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Συνημμένα:  

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - Τεχνική Προσφορά               

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ -Οικονομική Προσφοράς 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - Υπεύθυνη Δήλωση 
 

Πίνακας Διανομής: 

Αποδέκτες για ενέργεια: 

- Δ11/Ε 

Αποδέκτες για κοινοποίηση: 

- ΓΔΔΥ 

- ΔΤΣ/Γ 

Εσωτερική Διανομή: 

- Δ11/Δ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΥΠΑ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

1. ΣΚΟΠΟΣ 
 

  

1.1 Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις και τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας και αφορά την προμήθεια  κινητών διαχωριστικών 

γραφείων για την διαμόρφωση του χώρου των γραφείων της Δ/νσης 

Οικονομικού (Δ11) στο  κτιριακό συγκρότημα  ΚΕΠΑΘΜ  της 

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. ΝΑΙ 

  

2. ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    

2.1 Οι προσφορές που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή πρέπει να 

περιλαμβάνουν Τεχνικό και Οικονομικό τμήμα. Οικονομικά στοιχεία θα 

περιέχονται μόνο στο τμήμα της οικονομικής προσφοράς. ΝΑΙ 

  

2.2 Η Τεχνική Προσφορά ( φύλλο συμμόρφωσης ) που 

υποχρεούνται οι διαγωνιζόμενοι, να προσκομίσουν επί ποινή 

απορρίψεως της προσφοράς τους, θα πρέπει να περιλαμβάνει τις 

παρούσες τεχνικές προδιαγραφές με συμπληρωμένες τις στήλες 

συμμόρφωσης και παραπομπών σε κάθε παράγραφο ή κάτω από έκαστη 

παράγραφο της προδιαγραφής με επεξηγηματικές απαντήσεις, 

παρατηρήσεις, τυχόν ιδιομορφίες της εκτελούμενης υπηρεσίας και 

αναλυτικά σχόλια.  ΝΑΙ 

  

2.3 Στην τεχνική προσφορά μπορούν να αναφερθούν, τυχόν 

πρόσθετες δυνατότητες και πλεονεκτήματα, τα οποία παρέχονται από τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες και δεν περιγράφονται στις παρούσες τεχνικές 

προδιαγραφές. Tα τυχόν πρόσθετα, δεν αποτελούν κριτήριο επιλογής της 

προσφοράς, καθότι το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η 

χαμηλότερη τιμή ΝΑΙ 

  

2.4 Οι απαντήσεις στη στήλη συμμόρφωσης θα είναι γραμμένες 

στην Ελληνική γλώσσα. ΝΑΙ 

  

2.5 Τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και το συναφές έντυπο 

υλικό που τεκμηριώνουν τα σχόλια της στήλης παραπομπών θα είναι 

στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. ΝΑΙ 

  

2.6 Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη, 

σαφή και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία, ώστε να μη χρειαστεί να 

ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία. ΝΑΙ 

  

2.7 Δεκτές γίνονται οικονομικές προσφορές για την προμήθεια  

ενός (1) σταθερού διαχωριστικού δαπέδου οροφής και μίας (1) πόρτας.  

ΝΑΙ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

3.1 Η εν λόγω σύμβαση, διέπεται από τον Ν.4412 του 2016 για 

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014-24-ΕΕ και 2014-25-ΕΕ), από τον Ν. 4270 του 2014 

και των τροποποιήσεών του , αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011-85-ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις.  ΝΑΙ 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Ο ανάδοχος υποχρεούται στη προμήθεια με εγκατάσταση  ενός (1) 

σταθερού διαχωριστικού δαπέδου οροφής με (1) πόρτα. 
ΝΑΙ 

  

4.1 Το προς προμήθεια κάθετο σταθερό διαχωριστικό δαπέδου οροφής 

θα πρέπει να είναι : 

1. Διαστάσεων ύψος 2,70 μέτρων, μήκους 5,65 μέτρων 

2. Σκελετός αλουμινίου με ορθοστάτες και επιφάνεια διαχωρισμού 

αποτελούμενη από δύο κρύσταλλα πέντε (5) mm, διάφανα , το ένα εκ 

των δύο με κατεργασία σχεδίου αμμοβολής καθ’ όλο το ύψος    

NAI 

  

4.2 Η προς προμήθεια πόρτα του κάθετου σταθερού διαχωριστικού 

δαπέδου οροφής θα είναι : 

1. Διαστάσεων ύψος 2,1 μέτρων, πλάτους 0,9 μέτρων  

2. Υλικό κατασκευής θα είναι το κρύσταλλο πάχους 10 mm με 

κατεργασία αμμοβολής στο σύνολο της διάστασης 

 NAI 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ     

5.1 Αντικατάσταση    

5.1.1 Ο ανάδοχος, υποχρεούται  να αντικαταστήσει, μέσα σε 15 

ημέρες, όσα από τα παρεχόμενα υλικά των τεχνικών προδιαγραφών 

βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο της παραλαβής ή και κατά την 

δοκιμαστική χρήση τους, σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης  της 

παρούσας τεχνικής προδιαγραφής, με άλλα καινούργια που να 

λειτουργούν κανονικά με δικά του έξοδα.  
ΝΑΙ 

  

5.2 ΠΑΡΑΔΟΣΗ    

5.2.1 Η παράδοση των ανωτέρω υλικών με την εγκατάσταση τους 

θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο εντός τριάντα (30) εργάσιμων 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, στο χώρο των γραφείων της 

διοίκησης  της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 
ΝΑΙ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

6.    ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.1 Η υπογραφή και η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει με τις 

ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412 του 2016. 
ΝΑΙ 

  

6.2 Ο  ανάδοχος, θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να 

διασφαλίσει την ομαλή εξέλιξη και την ολοκλήρωση της σύμβασης.  ΝΑΙ 

  

7. Ποσοτική – Ποιοτική Παραλαβή 
 

  

7.1 Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των σχετικών  υλικών, θα 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα  στοιχεία της οικείας σύμβασης, από 

την αρμόδια, Επιτροπή παραλαβής της Υ.Π.Α., άρθρο 221 του Ν.4412 

του 2016 (ΦΕΚ Α΄147-08.08.2016), εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων 

ημερών από την ολοκλήρωσή τους. Ο ανάδοχος, υποχρεούται να 

αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο της 

ποιοτικής παραλαβής. 
ΝΑΙ 

  

8. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής  
  

8.1 Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή 

της Υπηρεσίας, άρθρο 221 του Ν.4412 του 2016 (ΦΕΚ Α΄147-

08.08.2016), εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία ο ποιοτικός και 

ποσοτικός έλεγχος των  παρεχόμενων υλικών και δεν θα υπάρχουν 

ανοικτά σημεία τα οποία να έχουν χαρακτηριστεί ως ουσιώδη, για την 

τεχνική και επιχειρησιακή εκμετάλλευσή τους. 
ΝΑΙ 

  

8.2 Μετά την ικανοποίηση των ανωτέρω απαιτήσεων, η αρμόδια  

Επιτροπή παραλαβής της Υ.Π.Α. άρθρο 221 του Ν.4412 του 2016 (ΦΕΚ 

Α΄147-08.08.2016), συντάσσει, εντός δέκα (10) ημερών, οριστικό 

πρωτόκολλο  ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παρεχόμενων 

υλικών και τα υποβάλει στην αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση της 

Υπηρεσίας. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου ή των πρωτοκόλλων θα 

επιδοθεί και στον προμηθευτή.  ΝΑΙ 

  

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Δηλώνω συμμόρφωση με την Τεχνική Περιγραφή της υπ.’ αριθ. πρωτ. ………………...….. 

……………………………………..……………….. πρόσκλησης υποβολής προσφορών, 

έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ 

ΕΔΡΑΣ: 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/FAX/Ε-ΜΑΙL:  

Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ:  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:  

Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου):  

 
Α/Α 

Περιγραφή προμήθειας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Συνολική Αξία 
σε Ευρώ (€)   
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 

ΦΠΑ  
24% 

Συνολική 
Αξία σε Ευρώ 
(€)  ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 Το προς προμήθεια κάθετο 

σταθερό διαχωριστικό δαπέδου 

οροφής θα πρέπει να είναι : 

Διαστάσεων ύψος 2,70 μέτρων, 

μήκους 5,65 μέτρων 

Σκελετός αλουμινίου με 

ορθοστάτες και επιφάνεια 

διαχωρισμού αποτελούμενη από 

δύο κρύσταλλα πέντε (5) mm 

διάφανα, το ένα εκ των δύο  με 

κατεργασία σχεδίου αμμοβολής 

καθ’ όλη την επιφάνεια.    

Η προς προμήθεια πόρτα του 

κάθετου σταθερού 

διαχωριστικού δαπέδου οροφής 

θα είναι : 

Διαστάσεων ύψος 2,1 

μέτρων, πλάτους 0,9 μέτρων  

Υλικό κατασκευής θα είναι 

το κρύσταλλο πάχους 10 mm με 

κατεργασία αμμοβολής στο 

σύνολο της διάστασης 

τμχ 

 

1 

 

   

Ημερομηνία: 

……………………. 

 

 

 

 

 

 

Για τον υποψήφιο ανάδοχο 

Σφραγίδα/ Υπογραφή 

(Ονοματεπώνυμο 

Εκπροσώπου) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

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) 

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  ………………………………………………………………………. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΣ(1): ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ) 

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. Τηλεομοιότυπου (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 ότι: 

 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος/ διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «…………………..…………………………» και το διακριτικό 

τίτλο «……………………..» που εδρεύει στην ………………….…., στην οδό ……………………………., Τ.Κ. ………………….. 

με Α.Φ.Μ.: ……………………., Δ.Ο.Υ.: ………………………. : 

 
1. Αποδέχομαι τους όρους της υπ.’ αριθ.. …………………………………………………………………………. πρόσκλησης και την Τεχνική 

Περιγραφή του Παραρτήματος Α΄ αυτής. 

2. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: 

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

 Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000. 

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες. 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. 

 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

3. Δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής μου δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

4. Η ανωτέρω εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

5. Η ανωτέρω εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

6. Δεν έχει επιβληθεί στην ανωτέρω εταιρεία η ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς και γενικότερα από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 

7. Η ανωτέρω εταιρεία τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, βάσει των οριζόμενων στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

8. Αναλαμβάνω την υποχρέωση  προσκόμισης των αναφερόμενων δικαιολογητικών ανάθεσης στην ανωτέρω πρόκληση ως απόδειξη μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και των ειδικότερα οριζόμενων στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και 

της εκπλήρωσης των εν λόγω κριτηρίων επιλογής. 
 

Ο Δηλών - Εξουσιοδοτών(Υπογραφή) 
 

 

             Ημερομηνία: 

(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

ΑΔΑ: ΨΝ1Ν465ΧΘΞ-16Σ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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