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ΠΡΟΣ:      201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5) 
  Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3) 
       Τηλ.: 210 550 4398 - 4532 
ΚΟΙΝ.:      Φ.831/ΑΔ.15608 
       Σ.5552 
       Ελευσίνα,   26  Αυγ. 20 
  

 
 
 
ΘΕΜΑ: Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού – Μέσα Ατομικής Προστασίας έναντι 

του Covid-19 
   
 
  Έχοντας υπόψη : 

  α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονομικής 
Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  β. Τις διατάξεις του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και 
Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  γ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  δ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη 
Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  ε. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 (ΦΕΚ Β΄ 2300) 
απόφαση των κ. Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ) «Περί Μεταβίβασης 
Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των 
Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από 
αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  στ. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)/20-3-20 
(ΦΕΚ Α΄ 68) «Κατεπείγοντα Μέτρα για την Αντιμετώπιση των Συνεπειών του 
Κινδύνου Διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19, τη Στήριξη της Κοινωνίας και της 
Επιχειρηματικότητας και τη Διασφάλιση της Ομαλής Λειτουργίας της Αγοράς και της 
Δημόσιας Διοίκησης» όπως ισχύει. 

  ζ. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.600/ΑΔ.9222/Σ.724/18-08-20/ΓΕΑ/ΔΥΓ/2 
έγγραφο, με το οποίο δόθηκε εντολή για την άμεση προμήθεια υλικών θέματος στο 
πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κινδύνου της 
διασποράς του κορωνοϊού. 

  η. Το Φ.831/ΑΔ.15168/Σ.5404/20-8-20 σχετικό, με το οποίο το 201 
ΚΕΦΑ διενήργησε προκαταρκτική διαβούλευση για την προμήθεια υλικών 
θέματος. 
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Τ Ο  2 0 1  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Ε Φ Ο Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ  Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α Σ  

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι  

 
1. Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο 

υλοποίησης της προμήθειας των ειδών θέματος, για την υποβολή προσφοράς 
μέχρι την 31-8-20, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
d53.201sd@haf.gr για τα υλικά του κάτωθι πίνακα: 

Α/Α Περιγραφή Υλικού 
Ποσότητα 
(τεμάχιο) 

Εκτιμώμενη 
Τιμή Άνευ ΦΠΑ 
(ευρώ/τεμάχιο) 

Χρόνος 
παράδοσης 

1 
Χειρουργικές μάσκες μιας 

χρήσης 
500.000 0,15  10 ημέρες 

2 

Γάντια εξεταστικά μη 
αποστειρώμενα χωρίς 

πούδρα νιτριλίου 
μεγέθους M  

50.000 0,08 10 ημέρες 

3 

Γάντια εξεταστικά μη 
αποστειρώμενα χωρίς 

πούδρα νιτριλίου 
μεγέθους L 

50.000 0,08 10 ημέρες 

4 

Γάντια εξεταστικά μη 
αποστειρώμενα χωρίς 

πούδρα νιτριλίου 
μεγέθους XL 

10.000 0,08 10 ημέρες 

5 
Γάντια εξεταστικά μη 

αποστειρώμενα χωρίς 
πούδρα latex μεγέθους M 

50.000 0,08 10 ημέρες 

6 
Γάντια εξεταστικά μη 

αποστειρώμενα χωρίς 
πούδρα latex μεγέθους L 

50.000 0,08 10 ημέρες 

7 

Γάντια εξεταστικά μη 
αποστειρώμενα χωρίς 
πούδρα latex μεγέθους 

XL 

10.000 0,08 10 ημέρες 

8 
Αντισηπτικό διάλυμα (ΒΤ 

των 500ml) 
10.000 5,00 10 ημέρες 

 
2. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη  τιμή) σε 
ευρώ ανά είδος. Επισημαίνεται ότι δύναται να κατατεθεί στο διαγωνισμό 
προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των υπό προμήθεια ειδών, υποχρεωτικά 
όμως για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος, δηλαδή η υπηρεσία δύναται να 
αναδείξει περισσότερους του ενός μειοδότες. 

mailto:d53.201sd@haf.gr
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3. Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ειδών 
θέματος θα γίνει από αρμόδια επιτροπή της Μονάδας σε δημόσια συνεδρίαση την 
31-8-20, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ στα γραφεία αυτής και μπορεί νόμιμος 
εκπρόσωπος της εταιρείας σας, εφόσον επιθυμείτε, να παρευρεθεί με την 
προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών: 

 α. Αντίγραφο Καταστατικού της Εταιρείας, όπου διαφαίνεται η 
δυνατότητα εκπροσώπησης της εταιρείας σε διαγωνιστικές διαδικασίες. 

 β. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας 
 γ. Εντολή – Απόφαση από αρμόδιο όργανο της εταιρείας για 

εκπροσώπησή της από συγκεκριμένο άτομο, στην παρούσα διαγωνιστική 
διαδικασία 

 
4. Με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, ο Ανάδοχος θα κληθεί να 

προσυπογράψει με τον Έχοντα την Οικονομική Δικαιοδοσία (ΕΟΕ), Συμφωνητικό 
ως το υπόδειγμα στο Παράρτημα «Α» της παρούσας, προσκομίζοντας τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 
  

  α. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά 
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. 

  β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου 
εξαμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/12. 

  γ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτού, ύψους 5% της συμβατικής αξίας. 
 

5. Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, 
με όρους (DDP – Incoterms 2012) στις Αποθήκες του 201 Κέντρου Εφοδιασμού 
Αεροπορίας, Αεροπορική Βάση Ελευσίνας. Λ.Γέλας 1 , ΤΚ: 19200 και σύμφωνα με 
τους όρους του συμφωνητικού που θα συναφθεί μεταξύ των συμβεβλημένων 
μερών. 

6. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών θα 
γίνει από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής (ΕΕΠ) της Αναθέτουσας Αρχής, 
μετά την ολοκλήρωση των μακροσκοπικών ελέγχων, σύμφωνα με την διαδικασία 
που προβλέπεται στα άρθρα 208 , 209 και 213 του Ν.4412/16. Ειδικότερα η 
Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:  

α. να παραλάβει το υλικό, 
β. να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,  
γ. να απορρίψει το υλικό. 

 

7. Η υπόψη προμήθεια υπόκεινται σε κρατήσεις ποσοστού 6,27868% 
που επιβαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζονται επί της αρχικής αξίας των 
κατακυρωμένων ειδών στο όνομα αυτού. Επίσης κατά την πληρωμή του 
οικονομικού φορέα θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% 
(αγαθά), επί της καθαρής συμβατικής αξίας των συμβατικών ειδών (της 
συμβατικής αξίας που απομένει με την αφαίρεση των κρατήσεων), σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4254/2014. 

8. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει από το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο 
μέσω έκδοσης Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (Τ.Χ.Ε.) στον αριθμό ΙΒΑΝ του 
Αναδόχου, κατά τους όρους του ανωτέρω Συμφωνητικού. 

9. Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στον επίσημο τόπο της Πολεμικής 
Αεροπορίας στην διεύθυνση: https://public.haf.gr/procure. 

10. Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται : 

  α. Για θέματα οικονομικής φύσεως στη Διεύθυνση Οικονομικού, 
αρμόδιοι χειριστές: Επγός (Ο) Χάσουλα Δήμητρα, Επγός (Ο) Κώνστα Αναστασία 
(τηλ. 210 550 4398). 

β. Για θέματα σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές στη Διεύθυνση 
Γενικών Αποθηκών, αρμόδιοι χειριστές: Σμχος (Ε) Βασίλειος Πύργος, Υπσγός 
(ΥΦ) Βεατρική Νικολέττα Ηλιοπούλου (τηλ. 210 550 4279). 

 11. Το παρόν αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ: 
20REQ007225211. 
 
 

 
      Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Σμήναρχος (Ε) Ιωάννης Κρουστάλης 
Διοικητής 

 

Επγός (Ο) Δήμητρα Χάσουλα 
Συντάκτης 

 

 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Τεχνική Προδιαγραφή Προμήθειας Μέσων Ατομικής  
Προστασίας έναντι του Covid-19 
«Β» Ιδιωτικό Συμφωνητικό 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για ενέργεια 
201ΚΕΦΑ/Δ5/3 

Αποδέκτες για πληροφορία 
201ΚΕΦΑ/Δ3 

 
 

https://public.haf.gr/procure


ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5) 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3) 
 26 Αυγ 20 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΜΕ Φ.831/ΑΔ.15608/Σ.5552     
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ COVID-19 
 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
 

1. Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, 
αμεταχείριστα και κατάλληλα συσκευασμένα στις πρωτότυπες συσκευασίες, 
ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη λειτουργικότητά τους.  
 
Άδεια Κυκλοφορίας 
 
           2. Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να διαθέτουν την προβλεπόμενη 
άδεια κυκλοφορίας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), η οποία να 
βρίσκεται σε ισχύ και να μην έχει ανακληθεί ή να βρίσκεται σε διαδικασία 
ανάκλησης. 
 

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να γίνουν αποδεκτά υλικά που 
δεν έχουν την προβλεπόμενη άδεια κυκλοφορίας, αλλά μόνο μετά από ειδική 
άδεια του ΕΟΦ. Η άδεια κυκλοφορίας ή η ειδική άδεια του ΕΟΦ, κατατίθεται 
μαζί µε την προσφορά, συνοδευόμενη από τη δημοσίευση της περίληψής της 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
 
Συσκευασία 
 

4.   Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να έχουν συσκευασίες 
[ατομική (τεμαχίου) και μεταφοράς (κυτία)], με τις οποίες διατίθενται  στο 
εμπόριο, όπως προβλέπεται από τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού 
σήμανσης (CE) που διαθέτει το κάθε υλικό.  
 

5.   Η εξωτερική (τελική) συσκευασία των υλικών να φέρει τις 
παρακάτω ενδείξεις: 
 
 α. Την ονομασία και την περιεχόμενη ποσότητα. 
 
 β. Τον αριθμό παρτίδας παραγωγής και την ημερομηνία 
παραγωγής. 
 



 γ.  Την ημερομηνία λήξης ή τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο 
χρήσης του υλικού.  
 
Λοιπές απαιτήσεις 
 

6.   Η ημερομηνία λήξης των υλικών θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη 
δυνατή και οπωσδήποτε ίση ή μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών, από την 
ημερομηνία παράδοσης στην ΠΑ. Σε διαφορετική περίπτωση η προμήθεια 
δεν θα καθίσταται αποδεκτή.  

 
7. Η μεταφορά και η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα 

πραγματοποιηθεί με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή στην έδρα της 
Μονάδας. 

 
8. Κατά την παράδοση των υλικών στην ΠΑ, θα πραγματοποιηθεί 

μακροσκοπικός έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα παραδοθέντα υλικά, δεν ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής, ολόκληρη η παρτίδα θα 
απορρίπτεται οριστικά και ο προμηθευτής υποχρεούται στην παράδοση 
υλικών στις αντίστοιχες ποσότητες και διαφορετικής παρτίδας από τα 
απορριφθέντα. 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά  
 

9. Ιατρικά Γάντια μιας Χρήσης  
 

Γάντια εξεταστικά, χωρίς πούδρα, από φυσικό  latex, μη 
αποστειρωμένα 

 

 Να μην περιέχουν πούδρα.  
 

 Να διαθέτουν ολίσθηση που να εξασφαλίζει τη σύμπτωση των 
εσωτερικών επιφανειών του γαντιού και την εύκολη εφαρμογή τους. 
  

 Να είναι ανατομικού σχήματος και αμφιδέξια. 
 

 Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1, ΕΝ 455-2, ΕΝ 
455-3. Επιπρόσθετα να πληρούν το πρότυπο ΕΝ 420.  

 

 Να έχουν πιστοποίηση CE από κοινοποιημένο οργανισμό. 
 

 Να αναγράφεται επί των συσκευασιών ότι δεν περιέχεται 
πούδρα, η ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος, τα πρότυπα 
ΕΝ 455-1, ΕΝ455-2, ΕΝ455-3, καθώς και τα σύμβολα των προτύπων.  

 

 Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία κυτίου (με 100 έως 200 
τεμάχια ανά κυτίο), η οποία να είναι ασφαλής και ανθεκτική, ώστε να 
προφυλάσσει τα γάντια από επιμολύνσεις.  
 

Γάντια εξεταστικά, χωρίς πούδρα, νιτριλίου, μη αποστειρωμένα 



 

 Να είναι κατασκευασμένα από 100% συνθετικό υλικό νιτριλίου, 
χωρίς πούδρα, για χρήση από άτομα με αλλεργία στο latex και κατάλληλα για 
τη διαχείριση χημικών παραγόντων.  

 

 Να είναι ανατομικού σχήματος και αμφιδέξια. 
 

 Να είναι κατάλληλα για επικίνδυνα χημικά περιβάλλοντα 
εργασίας. (πρότυπο ΕΝ 374). 
  

 Να είναι ανθεκτικά κατά την χρήση (ΕΝ 388), να πληρούν τα 
πρότυπα ΕΝ 455-1, ΕΝ 455-2 , ΕΝ 455-3. Επιπρόσθετα να πληρούν το 
πρότυπο ΕΝ 420. 

 

 Να έχουν πιστοποίηση CE από κοινοποιημένο οργανισμό. 
 

 Να αναγράφεται επί των συσκευασιών ότι δεν περιέχεται 
πούδρα, ότι δεν είναι διαπερατά από υγρά, ημερομηνία παραγωγής και 
γήρανσης του προϊόντος, η διεύθυνση του εργαστηρίου παραγωγής, του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε ευρωπαϊκή χώρα, τα πρότυπα ΕΝ 455-
1, ΕΝ455-2, ΕΝ455-3, καθώς και τα σύμβολα των προτύπων. 

 

 Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία κυτίου (με 100 έως 200 
τεμάχια ανά κυτίο), η οποία να είναι ασφαλής και ανθεκτική, ώστε να 
προφυλάσσει τα γάντια από επιμολύνσεις. 

 
10.  Μάσκα Χειρουργική Μιας χρήσης (με λάστιχο ή κορδόνι) 
 

 Να διαθέτει ειδικά μελετημένο φίλτρο 3 διαδοχικών στρωμάτων, 
υψηλής αποδοτικότητας για κατακράτηση σωματιδίων. 

 

 Να είναι υποαλλεργική ,αεροδιαπερατή και αδιάβροχη. 
 

 Να διαθέτει εσωτερικό επιρίνειο έλασμα. 
 

 Να έχει τέσσερα κορδόνια δεσίματος ή λάστιχα.  
 

 Να διαθέτει μήκος τουλάχιστον 17cm και πλάτος 8,5cm 
τουλάχιστον.  

 

 Να παρέχει υψηλή βακτηριακή προστασία και χαμηλή αντίσταση 
στην διέλευση του αέρα, ώστε να προσφέρει άνετη αναπνοή. 

 

 Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-14683. 
 
11. Αντισηπτικό Διάλυμα 

 

 Διάλυμα έτοιμο προς χρήση (υγρό ή gel). 
 



 Να περιέχει ως δραστική ουσία την αιθυλική αλκοόλη τελικής 
συγκέντρωσης 70-80% v/v ή την ισοπροπυλική αλκοόλη τελικής 
συγκέντρωσης 70- 75% v/v (σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ και άλλων 
διεθνών οργανισμών). Δύναται να περιέχει και άλλα εγκεκριμένα δραστικά 
συστατικά για την αντισηψία χεριών (hydrogen peroxide, 
didecyldimethylammonium chloride, iodine κ.α). 
 

 Να επιτυγχάνει γρήγορη αντισηψία. 
 

 Να περιέχει ενυδατικούς παράγοντες (πχ γλυκερίνη). 
 

 Να είναι δερματολογικά ελεγμένο προς αποφυγή ερεθισμών, 
λόγω της συχνής χρήσης του. 
 

 Να έχει ευρύ φάσμα δραστικότητας και να καταστρέφει βακτήρια 
(και μυκοβακτηρίδιο TB ), μύκητες, ιούς. 
 

 Να διατίθεται σε συσκευασία των 500 ml, με ενσωματωμένη 
αντλία χρήσης σε κάθε δοχείο. 
 

 Να έχει άδεια παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος από τον 
ΕΟΦ (συμπεριλαμβανομένου. και αυτών που υπόκεινται στα: άρθρο 5 του Ν. 
4681/2020 & υπ.αρ.37212/23-3-2020 απόφαση του Προέδρου του ΕΟΦ). 

 
 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Επγός (Ο) Δήμητρα Χάσουλα 
Συντάκτης 

Σμήναρχος (Ε) Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος  
Υποδιοικητής 

 

  

 
  

  
  

 



 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5) 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3) 
 26 Αυγ 20 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΜΕ Φ.831/ΑΔ.15608/Σ.5552 

 

 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

201 ΚΕΦΑ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Νο    /20 

Για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού – Μέσα Ατομικής Προστασίας  

έναντι του Covid - 19  

1. Στην Ελευσίνα σήμερα στις  - -2020 μεταξύ των παρακάτω  υπογεγραμμένων 

συμφωνήθηκε η προμήθεια ειδών θέματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κατακυρωτική απόφαση 

Φ.831/ΑΔ.    /Σ.      / -  -2020/201 ΚΕΦΑ/Δ5/3 (AΔΑ:         ): 

              α. Του Σμχου (Ε) Ιωάννη Κρουστάλλη ,  Δκτή του 201 ΚΕΦΑ ως εκπρόσωπος της Π.Α. και  

                  β. Του οικονομικού φορέα «………………..» που εδρεύει στην …………….. τκ………., 
τηλ……….., φαξ……………, ΑΦΜ……………., ΔΟΥ…………..που εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον/την…………….. με το υπ’αρίθμ. …………….ΑΔΤ, η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως 
«Ανάδοχος», συμφωνήθηκε η προμήθεια του κάτωθι υγειονομικού υλικού:    

 

Α/Α Περιγραφή Υλικού 
Ποσότητα 
(τεμάχιο) 

Τιμή Άνευ ΦΠΑ 
(ευρώ/τεμάχιο) 

Συνολική Αξία 
Άνευ ΦΠΑ 

(ευρώ/ανά είδος) 

1 
Χειρουργικές μάσκες μιας 

χρήσης 
500.000   

2 
Γάντια εξεταστικά μη 

αποστειρώμενα χωρίς πούδρα 
νιτριλίου μεγέθους M  

50.000   

3 
Γάντια εξεταστικά μη 

αποστειρώμενα χωρίς πούδρα 
νιτριλίου μεγέθους L 

50.000   

4 
Γάντια εξεταστικά μη 

αποστειρώμενα χωρίς πούδρα 
νιτριλίου μεγέθους XL 

10.000   

5 
Γάντια εξεταστικά μη 

αποστειρώμενα χωρίς πούδρα 
latex μεγέθους M 

50.000   

6 
Γάντια εξεταστικά μη 

αποστειρώμενα χωρίς πούδρα 
latex μεγέθους L 

50.000   



 

7 
Γάντια εξεταστικά μη 

αποστειρώμενα χωρίς πούδρα 
latex μεγέθους XL 

10.000   

8 
Αντισηπτικό διάλυμα (ΒΤ των 

500ml) 
10.000   

ΣΥΝΟΛIKO ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)   

ΦΠΑ 6%   

ΣΥΝΟΛIKO ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ   

 
2.    Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις (6,27868%), οι οποίες αναλύονται 

ως ακολούθως: 
 

α. Κρατήσεις 4% υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Ν.Δ.3981/59. 

 
  β. Κρατήσεις 2% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας 
(ΕΛΟΑΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.δ.398/1974 και του άρθρου 28 του 
ν.3648/2008. 
  γ. Χαρτόσημο 2% επί των κρατήσεων ΜΤΑ και ΕΛΟΑΑ (0,12%) σύμφωνα με τις 
διατάξεις  της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.187/43 και του άρθρου 14  του Κώδικα Τελών 
Χαρτοσήμου (Π.Δ. 28/28.7.1931 ΦΕΚ Α’239), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
  δ. Κρατήσεις 20% επί του Χαρτοσήμου επί των κρατήσεων ΜΤΑ και ΕΛΟΑΑ 
(0,024%)  υπέρ ΟΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις  της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.4169/1961 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
  ε. Κρατήσεις 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΑΑΔΗΣΥ) σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016. 
  στ. Χαρτόσημο 3% επί των κρατήσεων ΕΑΑΔΗΣΥ (0,0018%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου 
20% επί των κρατήσεων χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ (0,00036%) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
της υπ΄αριθμ. Υ.Α.  5143/11-12-2014(ΦΕΚ Β’ 335) 

ζ. Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,07%, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 3 και παραγράφου 3 άρθρου 2 της υπ΄αριθμ. 1191/14-
03-17(ΦΕΚ Β’ 969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του 
άρθρου 44, του Ν. 4605/19.  

η. Υπέρ Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 3% επί των κρατήσεων ΑΕΠΠ (0,0021%) και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 20% επί του χαρτοσήμου ΑΕΠΠ (0,00042%), σύμφωνα με τις διατάξεις  του 
άρθρου 6 της υπ΄αριθμ. 1191/14-03-17(ΦΕΚ Β’ 969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, όπως 
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 44, του Ν. 4605/19. 

 
3. Επιπρόσθετα παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος με συντελεστή 4%, υπολογιζόμενος 

στο υπόλοιπο ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των προαναφερθεισών κρατήσεων από την 
αρχική, προ ΦΠΑ, αξία του τιμολογίου. Η Μονάδα θα χορηγήσει σχετική βεβαίωση για την 
παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά την υποβολή της ετήσιας 
φορολογικής του δήλωσης του Αναδόχου στις οικείες Δ.Ο.Υ. 

 
4. Η παράδοση των συμβατικών υλικών θα πραγματοποιηθεί με όρους (DDP – Incoterms 

2012),στις εγκαταστάσεις του 201 ΚΕΦΑ,  Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, ΤΚ 19200, 
Ελευσίνα, 201 ΚΕΦΑ, Αποθήκη Παραλαβών (τηλ. 2015504066), εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών 
από την υπογραφή του παρόντος. 

 
5. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω υλικά δεν παραδοθούν εντός του προβλεπόμενου 

χρόνου ή της τυχόν παράτασης που χορηγήθηκε από την αναθέτουσα αρχή, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 της παρούσας επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 206 
του Ν.4412/16. 

 



 

6. Τα παραδοτέα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής 
προδιαγραφής, ως Παράρτημα του παρόντος. 

 
7. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών θα γίνει από την 

Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής (ΕΕΠ) της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την ολοκλήρωση των 
μακροσκοπικών ελέγχων, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 208 , 209 και 213 
του Ν.4412/16. Ειδικότερα η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:  

α. να παραλάβει το υλικό, 
β. να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης,  
γ. να απορρίψει το υλικό. 
 

8. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει από το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο μέσω έκδοσης 
Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (Τ.Χ.Ε.) στον αριθμό ΙΒΑΝ του Αναδόχου, το αργότερο εντός εξήντα 
(60) ημερών μετά την προσκόμιση στη Μονάδα των παρακάτω δικαιολογητικών: 

 α. Τιμολόγιο –Δελτίο Αποστολής 
 β. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των υλικών από την 

αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/16. 
 γ. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας με αιτιολογία «για είσπραξη χρημάτων 

από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης». 
 δ. Γραμμάτιο εισαγωγής των συμβατικών ειδών στις αποθήκες της Μονάδας 

 ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχ’η, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο συμβαλλόμενος στο παρόν οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

 στ. Βεβαίωση της Τράπεζας ή φωτοαντίγραφο 1
ης

 σελίδας βιβλιαρίου από όπου 
προκύπτει ο αριθμός  Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και η Τράπεζα μέσω της οποίας θα εξοφληθεί ο Ανάδοχος. 
Επισημαίνεται ότι η επωνυμία του δικαιούχου του λογαριασμού πρέπει να ταυτίζεται πλήρως με την 
αναγραφόμενη επωνυμία επί του τιμολογίου. 

9. Ο Ανάδοχος αποδέχεται τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και αναλαμβάνει την 
παραπάνω προμήθεια, σύμφωνα με την προσφορά του, καταθέτοντας ως εγγύηση, για την καλή 
εκτέλεση των όρων, την υπ' αριθ. ………..Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, χρονικής 
διάρκειας………., ποσού ………………….( ……..€), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 
συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α., και θα επιστραφεί σ' αυτόν με αίτησή του, μετά την πλήρη 
και καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης. 

10. Η Σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων το ένα (1) λαμβάνει 
ο Ανάδοχος και, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους. 

 
OI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

-Ο-                                                                                         -Ο- 

Διοικητής                                                                               Ανάδοχος 

 

 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Επγός (Ο) Δήμητρα Χάσουλα 
Συντάκτης 

Σμήναρχος (Ε) Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος  
Υποδιοικητής 

 

  
 


