
 ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ 
 4ο Γραφείο 
 16 Νοε 17 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ ∆ΓΗ  
Φ.830/191/11890/Σ.462  

 
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Προµήθεια 50 φορητών κλιµατιστικών 
 
 
 
 

Αναθέτουσα Αρχή ΓΕΣ 

Προϋπολογισµός ∆απάνης 24.500,00 

Κριτήριο Ανάθεσης Χαµηλότερη οικονοµική προσφορά 

Ηµεροµηνία & ώρα λήξης υποβο-
λής προσφορών 

28 Νοε 17, 12:00µ.µ 

Ηµεροµηνία & ώρα 
διενέργειας  

28 Νοε 17, 14:00µ.µ 

Πηγή Χρηµατοδότησης Π/Υ έτους 2017 στον ΕΦ 11590  και ΚΑΕ 
1712 αρµοδιότητας ΓΕΣ 

Τόπος ∆ιενέργειας Στρδο  ΕΦ Ανθλγου Γεωργίου Βασµα-
νώλη 

  

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 ∆ιαγωνισµός 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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ΠΡΟΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ 79 Α∆ΤΕ                  
 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΜΟΥ ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ         
  4ο Γρ.                   
  Τηλ 2273083618                 
ΚΟΙΝ.: ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ   Φ.830/191/11890        
 79 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ – ∆ΟΙ Σ.462                   
  Σάµος, 16 Νοε 17 
 
ΘΕΜΑ: Συµβάσεις – ∆ιαγωνισµοί 
 
ΣΧΕΤ.: α. Ν.∆. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστι-
κού των Ε∆». 
  

β. Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Ε-
θνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες δια-
τάξεις». 

 
 γ. Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις». 
 
 δ. Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε-
ποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 
 

ε. Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «∆ηµόσιες 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 
∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων και σε Προϊσταµένους των Υπηρεσιών που ε-
ξαρτώνται από αυτές» 

 
ζ. Φ.814/2683/519922/Σ.4593/14 Νοε 17/ΓΕΣ/∆ΥΠΟΣΤΗ 

 
1. Έχοντας υπόψη: 

 
α. Τις διατάξεις των (α) έως και (στ) σχετικών και σε εκτέ-

λεση του ζ οµοίου 

β. Την  (ζ) όµοια ∆ιαταγή Πίστωσης µε Α∆Α: 6ΧΙΠ6-Ο0Ι 
 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε  
 
Συνοπτικό  Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό υπ’ αριθµ 01/2017 µε κριτήριο κατακύρωσης 
την χαµηλότερη οικονοµική προσφορά για την ανάδειξη προµηθευτή για την 
προµήθεια 50 φορητών κλιµατιστικών (CPV:39717000-1), που  αναλυτικά  περι-
γράφονται  στο  Παράρτηµα  «Β»  της παρούσας, εκτιµώµενης αξίας είκοσι τεσ-
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 2. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού - κατάθεσης προσφορών η 28 
Νοε 17 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00µ.µ. Προσφορές  που  θα κατατεθούν µετά την 
προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφο-
νται στους δικαιούχους. 
 

3. Τόπος υποβολής προσφορών: ΛΣ/79 Α∆ΤΕ, Στρδο  ΕΦ Ανθλγου 
Γεωργίου Βασµανώλη. 
 

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα 
«Α», «Β», «Γ» και «∆» της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπό-
σπαστο µέρος αυτής. 

 
5.   Το  ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ  που  κοινοποιείται  το  παρόν  παρακαλείται  για  

τη δηµοσίευση της υπόψη διακήρυξης το συντοµότερο δυνατόν στην ιστοσελίδα 
του ΓΕΣ, ώστε να επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος ανταγωνισµός. 

Ακριβές αντίγραφο Τχης (ΠΖ) Εµµανουήλ Χριστοφής 
                        ∆ιοικητής 
  
  

ΕΜΘ Επχiας (ΤΘ) Αστέριος Φυσικούδης 
Β.Αξκού  4ου Γρ.  

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«A» Γενικοί Όροι Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ.  
«Β» Πίνακας των υπό Προµήθεια Υλικών/Υπηρεσιών 
«Γ» Τεχνικές Προδιαγραφές 
«∆» Πίνακας ∆ικαιολογητικών 

 

σάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (24.500,00€), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
και νόµιµων κρατήσεων υπέρ τρίτων. 
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 ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ          
 4ο Γρ.                   
 16 Νοε 17 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ∆ΓΗ  
Φ.830/191/11890/Σ.462  
 
  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  1 /2017 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο Προµήθειας 

 
1. Η  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων  αφορά  συνοπτικό µειοδοτι-

κό διαγωνισµό για την προµήθεια 50 ηλεκτρικών φορητών κλιµατιστικών 
(CPV:39717000-1), που  αναλυτικά  περιγράφονται  στο  Παράρτηµα  «Β»  της 
παρούσας, εκτιµώµενης αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(24.500,00€), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και νόµιµων κρατήσεων υπέρ τρίτων. 
 

2. Η ανάδειξη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Κριτή-
ριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά. 

 
3. Η υποβολή εναλλακτικών προσφορών δεν είναι επιτρεπτή. 

 
4. Τα υλικά δεν είναι διαιρετά κατ’ είδος και η παράδοση γίνεται, σύµφω-
να µε την σύµβαση, τµηµατικά. 

 
5. Η Υπηρεσία επιθυµεί τα υλικά να παραδοθούν µέχρι την 11 ∆εκ 17.  

Ως τόπος παράδοσης των υλικών καθορίζεται το ΚΥΤ/ν. Σάµου. 
 

Άρθρο 2ο 
∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού 

 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην εδρα του ΛΣ/79 Α∆ΤΕ (Στρδο ΕΦ  
Ανθλγου Γεωργίου Βασµανώλη), 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 
του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν, εγγράφως, να πα-
ρατείνουν την προσφορά τους1.   

 
Άρθρο 4ο 

Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 
 
                                                           
1 Παρ. 3, άρθρο 97, Ν. 4412/2016. «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Εργασιών» 
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1. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλο-
νται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους στη Μονάδα/Στρατιωτική Υπη-
ρεσία, έγκαιρα και µέχρι την ηµεροµηνία και την ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, 
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής που υποβάλλο-
νται εκπρόθεσµα, θα επιστράφουν χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν 
αντιστοίχως2. 

 
2. Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να ανα-

γράφονται ευκρινώς: 
 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
β. Ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής (Μονά-

δα/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 «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τοποθετούνται όλα τα οριζόµενα στη 
σύµβαση,  κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά και 
στοιχεία, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα «∆». 

 
β.  Σε έτερο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» . 
 

          γ.      Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, ε-
πίσης, 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. Κρί-
νεται απαραίτητο να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Επιπρόσθετα 
στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι 4,22032%, τις οποίες 
επιβαρύνεται ο προµηθευτής, εκτός από τον ΦΠΑ. 

 

                                                           
2 Άρθρο 96, Ν.4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Εργασιών» 
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2.  Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές 
θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύ-
ρωσης. 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.  Εάν οι προσφερόµενες τιµές είναι ισότιµες, ο ανάδοχος επιλέγεται µε 

κλήρωση µεταξύ αυτών που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα 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 θα 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 όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Γ». 

 
2. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

όργανο, µε  αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του  µπορεί  να  προτείνει την κατακύ-
ρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µεγαλύτερη ποσότητα κα-
τά ποσοστό3 τριάντα τις εκατό (30%) ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό πε-
νήντα 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, 

αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει, τη συµφωνία της κατακύ-
ρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και την προθεσµία υπογραφής της 
σύµβασης. 

 
Άρθρο 9ο 

Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου – Χρόνος Φόρτωσης – Κυρώσεις – Ε-
ξαιρέσεις 

 

                                                           
3 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 104 του Ν. 4412/2016. 
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Για τις περιπτώσεις κήρυξης προµηθευτή ως εκπτώτου, περιπτώσεις µη παρά-
δοσης υλικών µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση, 
κυρώσεις για εκπρόθεσµη φόρτωση – παράδοση, απόρριψη συµβατικών υλι-
κών – 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 των υλικών θα γίνει από το Ζ’ ΕΛ∆ΑΠ σε βάρος της διατεθείσας ανάλη-
ψης υποχρέωσης που µνηµονεύεται  στην  παράγραφο  1(β) της  διακήρυξης, 
µε  βάση  τα  παρακάτω δικαιολογητικά: 

 
α.   Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών. 
 
β.   ∆ελτίο εισαγωγής των υλικών (Α.∆.∆.Υ) στις αποθήκες της Μονάδας. 
 
γ.   Πρωτότυπο τιµολόγιο – δελτίο αποστολής όπου θα αναγράφει «πλη-

ρωµή επί πιστώσει». 
 
δ.   Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας της οικείας ∆.Ο.Υ. 
 
ε.    Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
 
στ.  Απόσπασµα του ποινικού µητρώου. 
 
ζ.  Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού 

της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πρά-
ξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα 
σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθε-
σµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. 

 
η. Γνωστοποίηση µε υπεύθυνη δήλωση του τραπεζικού λογαριασµού του δι-

καιούχου σε µορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της 
πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασµός 
ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο. 

 
θ.  Κάθε άλλο τυχόν απαιτούµενο δικαιολογητικό εξόφλησης. 
 
2. Παρακράτηση  φόρου  εισοδήµατος  ποσοστού 4% σύµφωνα  µε  το  άρ-

θρο  24 του Ν.2198/94. 
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Άρθρο 13ο 
Λοιποί Όροι 

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

 
Ακριβές αντίγραφο Τχης (ΠΖ) Εµµανουήλ Χριστοφής 

                        ∆ιοικητής 
  
  

ΕΜΘ Επχiας (ΤΘ) Αστέριος Φυσικούδης 
Β.Αξκού  4ου Γρ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Τεχνική Προσφορά Εταιρείας (Υπόδειγµα) 
«2» Οικονοµική Προσφορά Εταιρείας (Υπόδειγµα) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 66ΟΔ6-ΛΦΡ



 

 

 

 
 
 
 

                                                                                       ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ         
                                                                                       4ο Γρ.                   
                                                                                       16 Νοε 17 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
Φ. 830/191/11890/Σ.462 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 

 
Ονοµασία προµήθεια 50 ηλεκτρικών φορητών κλιµατιστικών - CPV: 39717000-1 
Εταιρεία:  
  
 
 
 

Α/Α 

 
 
 

Α/Α 
∆ιακύρηξης 

 
 
 

Περιγραφή 
Είδους 

 
 
 

Μονάδα 
Μέτρησης Παρατηρήσεις 

1     

2     

3     

4     
 

 
Για την Εταιρεία (10), 

 
Ακριβές αντίγραφο Τχης (ΠΖ) Εµµανουήλ Χριστοφής 

                        ∆ιοικητής 
  
  

ΕΜΘ Επχiας (ΤΘ) Αστέριος Φυσικούδης 
Β.Αξκού  4ου Γρ.  

 
 
 
 

ΑΔΑ: 66ΟΔ6-ΛΦΡ



 

 

 

 
                                                                                       ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ         
                                                                                       4ο Γρ.                   
                                                                                       16 Νοε 17 

 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
Φ. 830/191/11890/Σ.462 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
 

Ονοµασία προµήθεια 50 ηλεκτρικών φορητών κλιµατιστικών - CPV: 39717000-1  
Εταιρεία:  

 
 

Για την Εταιρεία, 
 

Ακριβές αντίγραφο Τχης (ΠΖ) Εµµανουήλ Χριστοφής 
                        ∆ιοικητής 
  
  

ΕΜΘ Επχiας (ΤΘ) Αστέριος Φυσικούδης 
Β.Αξκού  4ου Γρ.  

 
 

Α/Α Α/Α 
∆ιακύρηξης 

Περιγραφή 
Είδους 

Ποσότητα Καθαρή 
Αξία 

ΦΠΑ 
(%) 

Ποσό 
ΦΠΑ 

Συνολική 
Αξία 

Παρατηρήσεις 

1         

2         

3         

4         

ΑΔΑ: 66ΟΔ6-ΛΦΡ



 

 

 

 
                                                                                       ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ        
                                                                                       4ο Γρ.                   
                                                                                       16 Νοε 17 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
Φ. 830/191/11890/Σ.462 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Α/Α Υλικό/Υπηρεσία Ποσότητα 

1 Ηλεκτρικά φορητά κλιµατιστικά 50 

 
Ακριβές αντίγραφο Τχης (ΠΖ) Εµµανουήλ Χριστοφής 

                        ∆ιοικητής 
  
  

ΕΜΘ Επχiας (ΤΘ) Αστέριος Φυσικούδης 
Β.Αξκού  4ου Γρ.  

ΑΔΑ: 66ΟΔ6-ΛΦΡ



 

 

 

 
                                                                                       ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ         
                                                                                       4ο Γρ.                   
                                                                                       16 Νοε 17 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ 
Φ. 830/191/11890/Σ.462 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

Τα ηλεκτρικά φορητά κλιµατιστικά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για ψύ-
ξη/θέρµανση, ενεργειακής κλάσης Α, µε ηλεκτρική κατανάλωση µέχρι 850 watt και 
απόδοση ψύξης/θέρµανσης τουλάχιστον 8000/7000 btu/h αντίστοιχα. Επιπλέον 
κρίνεται σκόπιµο το επίπεδο θορύβου των φορητών κλιµατιστικών να µην ξεπερ-
νάει τα 60db. 

 
Ακριβές αντίγραφο Τχης (ΠΖ) Εµµανουήλ Χριστοφής 

                        ∆ιοικητής 
  
  

ΕΜΘ Επχiας (ΤΘ) Αστέριος Φυσικούδης 
Β.Αξκού  4ου Γρ.  

 
 

ΑΔΑ: 66ΟΔ6-ΛΦΡ



 

 

 

 
                                                                                       ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ         
                                                                                       4ο Γρ.                   
                                                                                       16 Νοε 17 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΗ 
Φ. 830/191/11890/Σ.462 

  
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 
Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 
Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση 
των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής και τους ο-
ποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Γενικοί   όροι 
διαγωνισµού, 

Άρθρο 4 

2. 

Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία : 
 

(1) Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον 
οποίο συµµετέχουν. 

 
(2) ∆ηλώνεται 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 
∆ιοικητικό Συµβούλιο). 

 
(3) ∆ηλώνεται ότι πληρούνται τα σχετικά κριτήρια επι-

λογής 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 άρ-
θρου 103 του υπόψη νόµου. 

Γενικοί όροι 
διαγωνισµού, 

Άρθρο 4 

3. 

Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι: 
 

(1) ∆ε θα χρησιµοποιήσουν σαν άµεσο ή έµµεσο αντι-
πρόσωπο τους, µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών κλά-
δων των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία 
από τον χρόνο αποστρατείας τους, υπαγορευµένου αυτού, από την 
παράγραφο 12 του άρθρου 66 του Ν∆ 1400/73. 

 
(2) ∆εν  έχει  αποκλεισθεί  η  συµµετοχή  τους  σε 

διαγωνισµό και δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά 
την  παροχή  πληροφοριών  που  ζητούνται  από  την Υπηρεσία. 

 
 
 
 

Γενικοί όροι 
διαγωνισµού, 

Άρθρο 4 

4. Παραστατικό εκπροσώπησης της εταιρείας, εφόσον παρίσταται 
στο διαγωνισµό αντιπρόσωπος. 

Γενικοί όροι 
διαγωνισµού, 

Άρθρο 4 
   

Ακριβές αντίγραφο Τχης (ΠΖ) Εµµανουήλ Χριστοφής 
                        ∆ιοικητής 
  
  

ΕΜΘ Επχiας (ΤΘ) Αστέριος Φυσικούδης 
Β.Αξκού  4ου Γρ.  

ΑΔΑ: 66ΟΔ6-ΛΦΡ
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