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Περίληψη Διακήρυξης 

1. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού 
Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής, για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας 

υφασμάτινων ενδεικτών ανεμούριων για την αντικατάσταση φθαρμένων στους 
διαδρόμους προσγείωσης – απογείωσης των Κρατικών Αερολιμένων ευθύνης ΥΠΑ 
συνολικού προϋπολογισμού €74.400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με ισόποση 
δέσμευση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ έτους 2020. 
Κωδικός CPV: 38128000-8 Εξαρτήματα μετεωρολογικών οργάνων.  
 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή ή μέσω courier στην Κεντρική Γραμματεία της ΥΠΑ, Παλαιός 
Πύργος πρώην Ανατολικού Αερολιμένα, Τ.Κ. 16777 Ελληνικό, έως την προηγούμενη 
εργάσιμη μέρα του διαγωνισμού, ήτοι την  17.12.2020  ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ  έναντι 
αριθμού πρωτοκόλλου και μέχρι την 14:00 ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά 
την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες.  

3. H παρούσα Σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό εξόδων της ΥΠΑ - 
Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδου 2410207001 – Αγορές ειδών συντήρησης και 
επισκευής λοιπού εξοπλισμού - Οικονομικού έτους 2020. 

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια Επιτροπή της ΥΠΑ σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. 

5. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
 

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
Διεύθυνση Οικονομικού και 

Εφοδιασμού (Δ11) 
Παλαιός Πύργος Πρώην Ανατολικού 

Αερολιμένα 
Τ.Κ. 16777 Ελληνικό 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

18.12.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   11.00πμ 

 
6. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αποτελεί αυτοτελή Δημόσια Υπηρεσία και οι 

κύριες δραστηριότητές της είναι η διαχείριση υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και η 
διαχείριση των Αερομεταφορών.  

7. Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές. 
8. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 
που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 

9. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά 
την οριστική παραλαβή των υλικών.  

10. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 

11. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την παράδοση των υλικών και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

12. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 ν.4013/2011 όπως 
ισχύει), 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4 % για υλικά, επί του καθαρού ποσού. Η 
πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
ΥΠΑ έτους 2020, ΑΛΕ 3120302001.  

13. Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 
Αρχής (ΥΠΑ) στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr, στο πεδίο 
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» όπου δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που 
αφορούν τη Διακήρυξη μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 
Πληροφορίες σχετικά με την Διακήρυξη δίνονται από τη Διεύθυνση Οικονομικού και 
Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, Α. Φραγκιαδάκης, καθημερινά και ώρα 09.00-14.00, 
τηλ. 210 8916163. Πληροφορίες σχετικά με τους τεχνικούς όρους δίνονται από την 
Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης – Τμήμα Μηχανολογικό – 2109972816.  

 
 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ  
 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΟΡΤΑΡΙΑ 

Ο Συντάκτης 

Η Π/Δ11/Ε 
κ.α.α.  

Ε. Παπαμήτσου. 

  

  
 

  

Α. Φραγκιαδάκης. Αργύρης Πανούτσος   
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