
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ                              ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/ΓΡΑΦ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
              
                
               
` 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ          
         ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ                  
         ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- 
         ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ-ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 
          Τηλέφ.  28210-82341 
          Φ. 604/12/71359 
          Σ. 237 
          Σούδα, 25 Μαι 21 
          Συνημμένα: Όπως το κείμενο 
 
            
 
 
 
 

ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ,  
           ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΠ-Ι/ΠΙΣΤ ΝΑΤΟ  
           ΔΔΜΝ/ΔΚΓ       
            

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας Υλικών / Παροχής 
Υπηρεσιών ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ 

 

ΣΧΕΤ:  α. Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-16) 
   β. ΠΑΔ 6-3/2017/ΓΕΝ 
           
      1. Σε συνέχεια σχετικών, αιτείται μεριμνήσετε για δημοσίευση στον δικτυακό 
κόμβο του ΠΝ της συνημμένης φόρμας αίτησης υποβολής προσφορών, που αφορά 
στην εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης, στο πλαίσιο πυρασφάλειας, επ’ ωφελεία 
εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ. 
 
      2. Χειριστής θέματος: Πλωτάρχης(Ο) Β.Παπαδοπεράκης ΠΝ, Τμηματάρχης 
Προϋπολογισμού- Εφοδιασμού-Απογραφών ΝΚ/ΔΝΟ, Τηλ: 9-738-2133. 
 
 
 
 
 

                           Πλοίαρχος Κ.Καραμπάς ΠΝ 
                                          Διευθυντής 

Ακριβές αντίγραφο 
Σημαιοφόρος(Ε) Π. Νάνου 
Γραμματεία ΝΚ/ΔΝΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«A»   Πίνακας Αίτησης Υποβολής Προσφορών 
«B»   Τεχνική Περιγραφή 
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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ / ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
25 Μαΐου 2020 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ,  

 (CPV: 45112700-2) 
 

Εκτιμώμενο κόστος 19.200,00 € 

 

136.000μ2  

 

 (Περιγραφή περιοχής ως 
αναγράφεται στην Τεχνική 

Προδιαγραφή)  

 
 1.  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου στην υπηρεσία μας 
(ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΗΤΕ, ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ, Τ.Κ. 73200, ΤΗΛ:28210-
82233,82133, ΦΑΞ:28210-82233– ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑΤΟ). Η προσφορά θα πρέπει να έχει περιέλθει στην 

υπηρεσία μας,ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς, έως την Tετάρτη 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 14.00. Προσφορές, οι οποίες θα περιέλθουν 
στην υπηρεσία πέραν της αναγραφόμενης ημερομηνίας, δεν θα γίνονται δεκτές. Στοιχεία επικοινωνίας για παροχή τυχόν 
διευκρινήσεων: 

 Επί τεχνικών θεμάτων: Πλωτάρχης (Ε) Σ. Καφούσης ΠΝ, Τηλ. 2821082403, 
 Επί οικονομικών θεμάτων/ θεμάτων κατάρτισης προσφοράς: Πλωτάρχης(Ο) Β.Παπαδοπεράκης ΠΝ, Τηλ. 2821082341. 

 
2.   Η Επιλογή ανάδειξης αναδόχου για την εργασία αποψίλωσης σε περιοχή ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ, θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης τη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία θα αξιολογηθεί μόνο στη βάση της Χαμηλότερης Τιμής για το 
σύνολο των εργασιών που περιγράφεται στην τεχνική προδιαγραφή. 
 
3.  Οι προσφερόμενες τιμές υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος 8%, ενώ δεν θα περιλαμβάνεται ΦΠΑ. 
 
4.  Στην Οικονομική Προσφορά πέραν της προσφερόμενης τιμής θα αναγράφονται επίσης ο χρόνος πέρατος εκτέλεσης της 

εργασίας ο οποίος δεν θα ξεπερνάει τις 45 ημερολογιακές ημέρες καθώς και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος θα είναι 
διάρκειας τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία της αποσφράγισης των προσφορών , τα πλήρη στοιχεία του 
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παρόχου υπηρεσιών (Επωνυμία- Διεύθυνση- Τηλέφωνο- ΑΦΜ- ΔΟY- ΙΒΑΝ-Τράπεζα πληρωμής),σφραγίδα και υπογραφή της 
εταιρίας. Είναι απαραίτητη η επιτόπια επίσκεψη των ενδιαφερομένων στις εγκαταστάσεις της ΝΚ/ΔΝΟ, για να εκτελεστεί από το 
αρμόδιο προσωπικό, επίδειξη της περιοχής αποψίλωσης και των απαιτούμενων εργασιών.  
 
5.  Πέραν της Οικονομικής προσφοράς, στο φάκελο πρέπει να περιέχονται: 
     α. Φύλλο Συμμορφώσεως, ως υπόδειγμα Προσθήκης «1», Παραρτήματος «Β» της Τεχνικής προδιαγραφής. 
     β.  Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου τελευταίου τριμήνου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμα του ή διαφορετικά βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή συναφής με το αντικείμενο του θέματος. 
     γ.   Βεβαίωση επισκέψεως στην οποία θα παρασχεθεί από ΝΚ/ΔΝΟ. 
     δ.  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εκδόσεως τελευταίου τριμήνου. 
     δ.  Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του εκπροσώπου του οικονομικού φορέα. 
     ε.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι: 
          (1)  Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 
4412/2016 για τις οποίες αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί. 
          (2)   Φέρει ακέραια την ευθύνη πρόκλησης ζημιάς στις εγκαταστάσεις της ΝΚ/ΔΝΟ, όπως καταστροφή τμημάτων του δικτύου 
πυρόσβεσης, φθορά φρεατίων, πινακίδων σήμανσης κ.λπ. και θα προβαίνει άμεσα στην αποκατάσταση τους. 
          (3)   Εφόσον είναι ο μειοδότης οικονομικός φορέας θα προσκομίσει το αργότερο εντός 10 ημερών τα κάτωθι:   
                 α)  Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το έγγραφο υπ.αριθμ 13535/29-3-
21/Υπουργείου Δικαιοσύνης(ΑΔΑ:Ω1Α2Ω-41Τ) 
           
5.  Η  προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, και να είναι δακτυλογραφημένη δεν επιτρέπεται η υποβολή 
προσφοράς για μέρος του συνόλου των εργασιών του πίνακα.  
 
6. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται, μέσω της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση των ανωτέρω 
εργασιών. Η πίστωση θα είναι από ΑΛΕ 2330104001-2330102001, αρμοδιότητας ΓΕΝ, κατόπιν αντίστοιχης εγκρίσεως. 
 
7.  Τα κύρια δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποπληρωμή του δικαιούχου οικονομικού φορέα είναι τα ακόλουθα:   
    α. Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών, το οποίο θα εκδοθεί από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας.  
    β. Πρωτότυπο τιμολόγιο του  οικονομικού φορέα, επί του οποίου θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός του τραπεζικού 
λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα κατατεθεί το δικαιούμενο (πληρωτέο) ποσό του συμβαλλόμενου προμηθευτή. 
    γ. Αντίγραφο σύμβασης.  
    δ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.  
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    ε. Απόφαση Ανάθεσης 
   στ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα.  
Η εξόφληση/πληρωμή  θα διενεργηθεί με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου προμηθευτή, από 
τα αρμόδια προς τούτο ελεγκτικά όργανα του Π.Ν. (ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ). Η αποπληρωμή του συμβατικού αντιτίμου των υπό 
προμήθεια υλικών θα γίνει με μέριμνα του Δημόσιου Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού (Δ.Τ.Π.Ν., Παπαρηγοπούλου 2 - Πλατεία 
Κλαυθμώνος, Αθήνα, τηλ. 210-3368710-11), κατόπιν έκδοσης σχετικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να 
κατατεθεί το δικαιούμενο (πληρωτέο) ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου αναδόχου οικονομικού φορέα.   
 
8. Σε περίπτωση που ο συμβαλλόμενος οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις, θα υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις που καθορίζονται ρητά στα άρθρα 203, 206, 207, 213 και 215 του Ν.4412/16.    
 
9. Έλλειψη ή ελλιπής διατύπωση οποιωνδήποτε των αναφερομένων στις ανωτέρω παραγράφους 3 έως 6, επιφέρει αυτόματα την 
ποινή αποκλεισμού από  τη συνέχεια της διαδικασίας επιλογής, για τον υποψήφιο συμμετέχοντα. 
 
 
 
 
 Πλοίαρχος Κ.Καραμπάς ΠΝ 
 
                                                                                                                                                        Διευθυντής 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (ΤΠ) ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΣ  

ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
 Η παρούσα Τεχνική προδιαγραφή (Τ.Π) καλύπτει τις απαιτήσεις εργασιών 
αποψιλώσεως, στο πλαίσιο πυρασφάλειας, στις εγκαταστάσεις ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ 
(CPV:45112700-2). 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
1. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι παρακάτω: 

 α. Αποψίλωση ζιζανίων, θάμνων, παραφυάδες δέντρων σε χώρους 
περιμετρικά κτιρίων και κατά μήκος δρόμων που διασχίζουν τις εγκαταστάσεις 
ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ. Τα ακριβή σημεία στα οποία θα εκτελεστεί η αποψίλωση θα 
υποδειχθούν επί τόπου από την υπηρεσία. 
 β. Απομάκρυνση βλάστησης που έχει αναρριχηθεί σε συρματοπλέγματα 
και περιφράξεις. 
 γ. Κοπή καθαίρεση και απομάκρυνση ανεπιθύμητων δέντρων και 
κλαδιών αυτών σε σημεία που θα υποδειχθούν επί τόπου από την υπηρεσία. 
 δ. Κλάδεμα και ανάδειξη επιθυμητών δένδρων και καθαρισμός τους από 
ανεπιθύμητα ζιζάνια παραπλεύρως δρόμων και όπως θα υποδειχθούν επί τόπου 
από την υπηρεσία. 
 ε. Θρυμματισμός κλαδιών και προϊόντων κοπής δέντρων με ειδικά προς 
τούτο μηχανήματα (θρυμματιστές). 
 στ. Συγκέντρωση και μεταφορά όλων των προϊόντων της αποψίλωσης σε 
κατάλληλους, προς τούτο, χώρους των εγκαταστάσεων της Διευθύνσεως, οι οποίοι 
θα υποδειχθούν.   
 

2. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται, τα τετραγωνικά μέτρα των 
διαφόρων περιοχών εντός εγκαταστάσεων ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ, όπου απαιτείται 
αποψίλωση από τον μειοδότη πάροχο υπηρεσιών. Η υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωμα αυξομείωσης των ποσοτήτων σε ποσοστό έως 30%. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ 

 
1. Όλα τα υλικά/μέσα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση της εργασίας θα 

προσκομιστούν με έξοδα του αναδόχου. Πάσης φύσεως εργαλεία και 
εξοπλισμόςκαι αναλώσιμα αυτών, όπως βενζινοκίνητα ή ηλεκτροκίνητα 
θαμνοκοπτικά και ξυλοκοπτικά, φυσητήρες ή αποροφητήρες φύλλων, θρυματιστές 
κλαδιών και τυχόν σκαπτικά μηχανήματα ελαφρού ή βαρέως τύπου. 

 
2. Οχήματα φορτώσεως και μεταφοράς προϊόντων αποψιλώσεως (αποκομμένα 

ζιζάνια, κλαδιά και κορμοί δέντρων και λοιπά προϊόντα) σε κατάλληλο χώρο εντός 
της υπηρεσίας, οι οποίοι θα υποδειχθούν. 

 
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει μέσα ατομικής προστασίας(ΜΑΠ) στο 

προσωπικό του που θα εκτελέσει τις εργασίες αποψίλωσης. 
 

4. Λοιπά μέσα / εργαλεία, κατ’ εκτίμηση του αναδόχου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
     1. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συνολική εκτέλεση των 
εργασιών αποψίλωσης, απομάκρυνσης και τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των 
προϊόντων πρασίνου.  
     2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί ειδικευμένο και έμπειρο 
εργατοτεχνικό προσωπικό.  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΑΣΗ (Μ2) 

1 
21Km Οδικού δικτύου στρατοπέδου (παραλιακή οδός, βόρειος 
τομέας, δρόμοι έμπροσθεν εγκαταστάσεων ΝΑΤΟ) από Κεντρική 
Πύλη έως Σκοπιά Σ-68, με μέσο εύρος 2 μέτρων εκατέρωθεν. 

84.000 

2 
Ζώνη πλάτους 2 μέτρων περιφερειακά των επίγειων αποθηκών 
πυρομαχικών και των λοιπών κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς 
και των διαδρόμων εισόδου στις υπόγειες αποθήκες. 

8.000 

3 
Ζώνη μέσου πλάτους 30 μέτρων και μήκους 700 από την κεντρική 
πύλη ΝΚ/ΔΝΟ ως το γήπεδο μπάσκετ ΝΚ/ΔΝΟ (όπως θα 
υποδειχθεί).  

21.000 

4 
Ζώνη μέσου πλάτους 50 μέτρων και μήκους 300 από την κεντρική 
πύλη ΝΚ/ΔΝΟ έως κτήριο Ν/Δ και έβδομου υποσταθμού (όπως 
θα υποδειχθεί). 

15.000 

5 
Ζώνη μέσου πλάτους 30 μέτρων και μήκους 100 μέτρων από την 
πύλη Αρωνίου ΝΚ/ΔΝΟ και κατά μήκος της περίφραξης (όπως θα 
υποδειχθεί). 

3.000 

6 
Ζώνη πλάτους 2 μέτρων εκατέρωθεν των διαδρομών στις σκοπιές 
περιμετρικά του στρατοπέδου, καθώς και ζώνη ακτίνας 20 μέτρων 
από τις σκοπιές. 

5.000 

                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ: 136.000μ2 
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    3. Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας.   
    4. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε  υπό την εποπτεία του αρμόδιου προσωπικού της 
υπηρεσίας προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει συμμόρφωση, 
ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της 
παρεχόμενης υπηρεσίας του.  
    5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις περί 
κανόνων ασφαλείας και να τηρεί την ρήτρα της εμπιστευτικότητας.  
    6. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί 
κατά την εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού, των μηχανημάτων, 
εγκαταστάσεων κ.λπ.  
   7. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος εάν το προσωπικό, καθώς και τα 
οχήματα/μηχανήματα και λοιπά μέσα τα οποία θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση 
των εργασιών, πληρούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και 
αν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέτρα προστασίας και 
ασφάλειας.  
    8. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την εκτέλεση του έργου 
αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι 
απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση 
απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας. 
Απαιτείται ειδική άδεια για την είσοδο του προσωπικού στην περιοχή ΝΚ/ΔΝΟ, η 
οποία θα εκδοθεί με μέριμνα της Υπηρεσίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

1. Απαραίτητη είναι η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στους χώρους 

εργασιών, κατόπιν πρότερης τηλεφωνικής επικοινωνίας με την υπηρεσία 

(τηλ, 2821082403 Πλωτάρχης (Ε) Σ. Καφούσης ΠΝ), μία εργάσιμη ημέρα 

νωρίτερα, με σκοπό την καλύτερη εκτίμηση της εργασίας. Η βεβαίωση 

επίσκεψης θα παρασχεθεί από την Υπηρεσία και θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να περιλαμβάνεται στο φάκελο της προσφοράς.  
 

2. Η εργασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός σαρανταπέντε(45) 
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 
3. Ο μειοδότης επιβαρύνεται με: 

α. Τον προβλεπόμενο από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρο 

εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας. 
β. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), όπως και όπου τούτος 

προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.1642/86 και τις σχετικές ερμηνευτικές 
εγκυκλίους και διαταγές των αρμοδίων φορέων δεν θα περιλαμβάνεται στην 
προσφερόμενη τιμή. 

 
4. Δεν θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που δεν θα συμμορφώνονται με τις 

ανωτέρω επισημάνσεις. 
 

      5.  Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας προδιαγραφής και η  παραλαβή των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με το 
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Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Η επιτροπή 
παρακολούθησης της σύμβασης και ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του 
αντικειμένου αυτής, που θα καθοριστεί από την Υπηρεσία, θα εκτελέσει παρουσία 
του παρόχου υπηρεσιών έλεγχο, για το εάν η αποψίλωση εκτελέστηκε σύμφωνα με 
τα αναγραφόμενα στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί πλημμελής εκτέλεση εργασιών θα αναληφθούν από τον πάροχο 
υπηρεσιών άμεσα και χωρίς πρόσθετο κόστος για το ΠΝ εκ νέου εργασίες 
αποψίλωσης στις περιοχές όπου κρίνεται ότι η αυτή εκτελέστηκε πλημμελώς. 

 
6.  Η προσφερόμενη τιμή θα είναι με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, ενώ η 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι τουλάχιστον διάρκειας 120 ημερών. 
   
  

  

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι»: Υπόδειγμα Φύλλου Συμμορφώσεως 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙΙ»: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙΙ»: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης  
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (Φ.Σ.) 

προς την Τεχνική Προδιαγραφή της Υπηρεσίας 
 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 

ΑΡΘΡΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Συμφωνώ 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συμφωνώ 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ Συμφωνώ 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Συμφωνώ 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Συμφωνώ 

 
Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
τεχνική προδιαγραφής που αφορούν στην εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης στην 
περιοχή ΝΚ/ΔΝΟ. 
                   
 
                                                                                                 Ο Προσφέρων 
  
           (σφραγίδα - υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

           ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ NK/ΔΝΟ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
ΑΦΜ: 
ΔΟΥ:    
             

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Αναφερόμενοι στην Αίτηση Υποβολής Προσφορων Προμήθειας Υλικών / 
Παροχής Υπηρεσιών ΝΚ/ΔΝΟ, σας προσφέρουμε τα κάτωθι: 

 
 

 
 

Οι προσφερόμενες τιμές υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, ενώ δεν θα 
περιλαμβάνεται ΦΠΑ. 

 
  

Ισχύς Προσφοράς:  

 

Χρόνος Εκτέλεσης Εργασίας: 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ – ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΙΒΑΝ) 

 

 

 

 
                                                             ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
      

                                        ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 
 
 
  
 
 
 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ακρίβεια δύο 

δεκαδικών 

ψηφίων)  

Φ.Π.Α. ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΕΙ 

1 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ 

(136.000μ2) 

 ΑΝΕΥ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 
Στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς, για την εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης στην 
περιοχή ΝΚ/ΔΝΟ, δηλώνω υπεύθυνα τα κάτωθι: 
      
     Α.  Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν βρίσκομαι σε μία από τις 
καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016. 
      
     Β.  Σε περίπτωση που από αμέλεια δική μου ή του προσωπικού μου προκληθεί 
ζημιά στις εγκαταστάσεις/εξοπλισμό της ΝΚ/ΔΝΟ, όπως καταστροφή τμημάτων του 
δικτύου πυρόσβεσης, φθορά φρεατίων, πινακίδων σήμανσης κ.λπ., θα προβώ 
άμεσα στην αποκατάσταση τους, αδαπανώς για την υπηρεσία. 
      
     Γ. Εφόσον κηρυχθώ ανάδοχος οικονομικός φορέας, θα προσκομίσω το 
αργότερο εντός 10 ημερών το Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, σύμφωνα 
με το έγγραφο υπ.αριθμ 13535/29-3-21/Υπουργείου Δικαιοσύνης(ΑΔΑ:Ω1Α2Ω-41Τ) 
 
 
 
 
 
 
 
 Σφραγίδα/Υπογραφή 
 
               


