
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ :  

 
 

 
 

 ΠΡΟΣ: 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

 

 

ΚΟΙΝ.: 

       135 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ 

       ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

       ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

       Τηλέφ.: 22220-55042 

       Φ.831/ΑΔ.1936 

       Σ.377 

       Σκύρος, 20 Μαρ 23 

 

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών 

(Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 03/2023) 

 

ΣΧΕΤ.: α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 23REQ012301138 

β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 23REQ012323334 

 

1. Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών, προσκαλείται ο οικονομικός 

φορέας του πίνακα αποδεκτών για την υποβολή οικονομικής προσφοράς προς 

σύναψη συμφωνητικού, με αντικείμενο την προμήθεια των αγαθών του παρακάτω 

πίνακα: 

 

Α/Α Είδος Περιγραφή CPV 

Μονάδα 

Μέτρησης 

(Μ.Μ.) 

Ποσότητα 

Συνολική 

Εκτιμώμενη Αξία 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ 

WRENCH,TORQUE 

(CAGE CODE:87641,SW 

8202-290A) 

44522200-7 ΤΕΜ 3 8.120,00€ 

Συνολική Εκτιμώμενη Αξία (€) χωρίς ΦΠΑ 24.360,00€ 

Ποσοστό ΦΠΑ 24% 5.846,40€ 

Συνολική Εκτιμώμενη Αξία με ΦΠΑ 30.206,40€ 

 

2. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 

ποσοστού 6,2476%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την      

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση των αγαθών 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση. 

 

3. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) 

ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/13. 

 

4. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους 

όρους: 

 α. Τεχνική Προδιαγραφή ή Στοιχεία: ως το Παράρτημα «Β» της 

παρούσας. 
 

 β. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Τα υπό προμήθεια αγαθά θα 

παραδοθούν στην 135ΣΜ το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερο από τις  
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28/04/23 αρχής γενομένης από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης της 

Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης στον ανάδοχο. 

 

 γ. Δύναται η καθιέρωση τμηματικών/ενδιάμεσων προθεσμιών για τα 

επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της 

Μονάδος. 

 

 δ. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Τα υπό προμήθεια αγαθά 

παραδίδονται στη Διαχείριση Εφοδιασμού της 135ΣΜ κατόπιν τηλεφωνικής 

συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη 

διαδικασία παραλαβής των αγαθών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί 

δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η 

διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής 

και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης. 

 

 ε. Χρόνος ισχύος προσφοράς: Εξήντα (60) ημέρες. 

 

 στ. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά της τιμής για το σύνολο της προμήθειας. 

 

 ζ. Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Καταληκτική ημερομηνία 

αποστολής των προσφορών είναι η 27/03/23. Προσφορές που παραλαμβάνονται 

εκπρόθεσμα θεωρούνται ως μη κανονικές και δεν αξιολογούνται. 

 

 η. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς: Οι οικονομικοί φορείς που 

προσκαλούνται ονομαστικά με το παρόν. Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνονται 

υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν 

προσφορά. 

 

 θ. Τρόπος υποβολής προσφορών: Η υποβολή προσφορών δύναται 

να γίνει με τους εξής τρόπους: 

 

(1) ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e – mail) στη 

διεύθυνση oik.135cg@haf.gr. (τα αρχεία θα είναι σε μη επεξεργάσιμη μορφή – 

pdf). 

 

(2) Σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 03/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 

135ΣΜ», με τους ακόλουθους τρόπους: 

 

(α) Είτε με ταχυδρομική αποστολή στη Διεύθυνση 

«Πολεμική Αεροπορία, 135ΣΜ, ΤΚ 34007, Τραχύ Σκύρου» με συστημένη επιστολή 

ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι 

αυτές θα περιέρχονται στη Γραμματεία της 135ΣΜ προκειμένου να 

πρωτοκολληθούν, μέχρι την 27/03/23 και ώρα 10:00. Ως εκ τούτου απαιτείται 

τηλεφωνική επικοινωνία με τους χειριστές θέματος για την έκδοση άδειας εισόδου 
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στη Μονάδα ή την παραλαβή των φακέλων προσφοράς από την Πύλη του 

Στρατοπέδου 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. 

 

(β) Είτε με την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, (αυτοπροσώπως 

ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στη Γραμματεία της 135 ΣΜ, 

μέχρι την τιθέμενη ημερομηνία και ώρα παρ. 2ζ της πρόσκλησης. 

 

(3) Σε κάθε περίπτωση υποβολής προσφοράς (είτε σε έντυπη 

μορφή είτε σε ηλεκτρονική μορφή) θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

 

(α) Υπεύθυνη δήλωση1 της παρ. 4 του άρθρου 8 του 

ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

 

1/ Να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην οποία συμμετέχει και να αποδέχεται 

ρητά όλους τους όρους της εν λόγω πρόσκλησης. 

 

2/ Να 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. 

 

3/ Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος του κυρώσεις οριζόντιου 

αποκλεισμού, του άρθρου 74 του ν.4412/16. 

 

(β) Τεχνική προσφορά από την οποία θα αποδεικνύεται η 

συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις προδιαγραφές και τους όρους, 

καθώς και τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική 

επάρκεια. 

 

(γ) Οικονομική προσφορά ως παράρτημα «Α». 
 

 ι. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών - Έκδοση απόφασης 

ανάθεσης: 

 

(1) Η αναθέτουσα αρχή κάνει αξιολόγηση των προσφορών, 

αποκλείοντας όσους οικονομικούς φορείς δεν κατέθεσαν προσφορές που να 

πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς 

(ΠΥΠ). 

 

                                            
1
 Η υπεύθυνη δήλωση δύναται να εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr [Άρθρο 27 της ΠΝΠ 

Α΄ 68/2020 που κυρώθηκε με ν. 4683/202, Εγκύκλιος ΑΔΑ: Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ] 

http://www.gov.gr/
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(2) Η αναθέτουσα αρχή, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των προσφορών, αποστέλλει πρόσκληση στο μειοδότη με κάθε πρόσφορο μέσο 

και τον προσκαλεί εντός δέκα (10) ημερών, για την προσκόμιση: 

 

(α) Των δικαιολογητικών που αφορούν στην παρ. 1 του 

άρθρου 73 του ν.4412/16, ήτοι 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 

του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 79A 

του ν.4412/16. Πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την πρόσκληση για την υποβολή 

των δικαιολογητικών ανάθεσης. Εναλλακτικά, δίδεται η δυνατότητα προσκόμισης, 

αποσπάσματος του ποινικού μητρώου [έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του], με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73. 

 

(β) Των δικαιολογητικών που αφορούν στην παρ. 2 του 

άρθρου 73 του ν.4412/16, ήτοι πιστοποιητικά φορολογικής [ισχύος δύο (2) 

μηνών] και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα 

οποία είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Αν ο οικονομικός φορέας είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 

γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

τους. 

 

(γ) Υπεύθυνη δήλωση, η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί 

μετά την πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, περί μη 

επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 

αποκλεισμού, στο πλαίσιο του άρθρου 74 του ν.4412/16. 

 

(δ) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 

σύστασης (ΦΕΚ, Γενικό Πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ όπου θα φαίνονται όλες οι 

τροποποιήσεις του εταιρικού καταστατικού, η τελευταία τροποποίηση σε μορφή 

ανακοίνωσης και συνοδευόμενη από το καταστατικό) και νόμιμης 

εκπροσώπησης (Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ) του οικονομικού 

φορέα. Το συγκεκριμένο αποδεικτικό (νόμιμης εκπροσώπησης) πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.. 

 

(3) Εφόσον τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι αποδεκτά, 

η αναθέτουσα αρχή εκδίδει απόφαση ανάθεσης, την οποία αναρτά στο ΚΗΜΔΗΣ 

και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την κοινοποιεί ειδικώς στον ανάδοχο και στους 

υπόλοιπους οικονομικούς φορείς που κλήθηκαν να καταθέσουν προσφορά και 

κατέθεσαν. Επισημαίνεται ότι με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η 

σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του συμφωνητικού έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα. 
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(4) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για 

80% μέχρι και το 120% της ποσότητας των αγαθών. 

 

(5) Προσκαλείται ο ανάδοχος για υπογραφή του συμφωνητικού. 

Ο ανάδοχος γνωστοποιεί τον τραπεζικό λογαριασμό του 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. 

 

 ια. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής: 

 

(1) Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος 

που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικειμένου. 

 

(2) Γραμμάτια εισαγωγής του αγαθού στην αποθήκη του φορέα 

(όπου απαιτείται) ή αντίστοιχη βεβαίωση. 

 
(3) Τιμολόγιο του οικονομικού φορέα. 

 

(4) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους 

φορείς της Κεντρικής Διοίκησης). 

 

ιβ. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του 

αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού 

Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Λάρισας.  

 

(1) Το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από 

την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των 

λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.  

 

(2) Εφόσον προβλέπεται από το συμφωνητικό διαδικασία 

αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των 

παραλαμβανόμενων αγαθών με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, και εάν η 

αναθέτουσα αρχή παραλάβει το τιμολόγιο νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια 

ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή επαλήθευση, τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αυτή (δηλ. την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της αποδοχής ή επαλήθευσης). 

 

ιγ. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: 

Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, 

εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203, 204, 206 και 207 του ν.4412/16. 

 

ιδ. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να 

ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και 

την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της 
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αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 

18/1989 (Α΄ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η 

προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το 

παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής 

ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 

χωρίς ΦΠΑ. 

 

5. Πληροφορίες: Επί οικονομικών θεμάτων: Ανθσγός (ΥΟΚ) Χρήστος 

Φιλοκώστας, 135ΣΜ/Τμήμα Οικονομικού τηλ. 22220-55042. Επί τεχνικών 

θεμάτων: Σγός (ΤΜΑ) Αθανάσιος Τσουμπέκος τηλ.22220-55032. 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

Ανθσγός (ΥΟΚ) Χρ. Φιλοκώστας  

Διαχειριστής Δαπανών 

Σμήναρχος (Ι) Χρήστος Καραμάνης 

Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

«Α» Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
«Β» Τεχνική Προδιαγραφή 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

Αποδέκτες για Ενέργεια 

ΑΤΕΝ ΕΠΕ, ΑΦΜ:099959049, ΔΟΥ: Αγ. Αναργύρων, Λ. Φιλαδελφείας 185, 

Αχαρναί, ΤΚ 13671, Τηλ: 210-2710246, email: sales@aten.gr 

 

Αποδέκτες για Πληροφορία 

135ΣΜ/ ΤΜ. ΟΙΚ-ΔΥΠ-ΣΣΒ 

 

mailto:sales@aten.gr



