
 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 

ΠΡΟΣ:      201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

       ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (∆5) 
  Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3) 
       Τηλ.: 210 550 4398 - 4532 
ΚΟΙΝ.:      Φ.831/Α∆.17488 
       Σ.6281 
       Ελευσίνα, 18 Σεπ 20 
        
 
ΘΕΜΑ:    ∆απάνες Προµηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Εκδή-
λωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 2/20 για την Προµήθεια Είδους «Πετσέτες 
Προσώπου Π.Α.») 
   
  Έχοντας υπόψη : 
 
  α. Τις διατάξεις του Ν.∆. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονοµικής 
Μερίµνης και Λογιστικού των Ε∆», 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 
∆υνάµεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  γ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  δ. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη 
Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες», 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 ∆ιοίκησης των 
Ενόπλων ∆υνάµεων 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 ∆ιασποράς του Κορωνοϊού COVID-19, τη Στήριξη της Κοινωνίας και της 
Επιχειρηµατικότητας και τη ∆ιασφάλιση της Οµαλής Λειτουργίας της Αγοράς και της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» όπως ισχύει. 
 
  ζ. Την υπ’ αριθµ. Φ.831/Α∆.1823/Σ.445/14 Απρ 20/∆ΑΥ/Γ3/2 
απόφαση, µε την οποία µεταβιβάσθηκε πίστωση µεταξύ άλλων και για την 
προµήθεια είδους «Προσόψια» προς κάλυψη αναγκών ΣΜΥΑ και ΣΙ. 
 



2 

 

  η. Το υπ’ αρίθµ. 20REQ006645373 Πρωτογενές Αίτηµα µέσω της 
πλατφόρµας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) για την προµήθεια υλικού θέµατος. 
 
  θ. Την υπ’ αρίθµ. 8098/17-09-2020 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΑΑΥ) µε Α∆Α: ΩΛΛΖ6-ΥΕ2 ποσού: είκοσι τεσσάρων χιλιάδων 
οκτακοσίων ευρώ  (24.800,00 €). 
 
  ι.  Το υπ’ αρίθµ. 20REQ007329124 Εγκεκριµένο Αίτηµα µέσω της 
πλατφόρµας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) για την προµήθεια υλικών θέµατος.   

 
Τ Ο  2 0 1  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Ε Φ Ο ∆ 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. Οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της προµήθειας του είδους θέµατος, για την υποβολή προσφοράς 
µέχρι την 24-9-20, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 µ.µ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
d53.201sd@haf.gr για το κάτωθι είδος: 
 

Α/Α 
 

CPV 
 

Περιγραφή 
Υλικού 

Ποσότητα 
(τεµάχιο) 

Εκτιµώµενη 
Τιµή Άνευ ΦΠΑ 
(ευρώ/τεµάχιο) 

Χρόνος 
παράδοσης 

1 

39514100-9 Πετσέτες 
Προσώπου 
Λευκές Π.Α. 

(τύπος 1) 
ως ΠΕ∆  

Α-00137 στο 
Παράτηµα «Β» 
της παρούσας 

10.000 2,00  2 µήνες 

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

από οικονοµική άποψη αποκλειστικά τιµή (χαµηλότερη τιµή) σε ευρώ. 
Επισηµαίνεται ότι απαιτείται να κατατεθεί στο διαγωνισµό προσφορά υποχρεωτικά 
για το σύνολο της ποσότητας. 

 
3. Η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών για την προµήθεια ειδών 

θέµατος θα γίνει από αρµόδια επιτροπή της Μονάδας σε δηµόσια συνεδρίαση την 
24-9-20, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 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. ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας. 
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 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 ∆ικαιοδοσία (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 δύο (2) µηνών, µε όρους (DDP 

– Incoterms 2020) 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 απαιτούµενων από την Υπηρεσία ελέγχων, σύµφωνα 
µε την διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 208, 209 και 213 του Ν.4412/16. 
Ειδικότερα η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί:  

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

τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 
 
γ. Nα 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 
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.4254/2014. 
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8. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει από το ∆ηµόσιο 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 ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, 
αρµόδιοι χειριστές: Επγός (Ο) Κώνστα Αναστασία (τηλ. 210 550 4398), Υπσγός 
(ΥΟΚ) Μπαντίδης Στέφανος (τηλ. 210 550 4532). 
 

β. Για θέµατα σχετικά µε την προδιαγραφή στη ∆ιεύθυνση 
Εφοδιασµού της ∆ιοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, αρµόδιος χειριστής: 
Υπσγός (ΤΕΦ) Παπαγεωργίου Χρήστο (τηλ. 210 550 3724). 

 
 11. Το παρόν αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε αριθµό Α∆ΑΜ: 
20PROC007339465. 
 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Υπόδειγµα Ιδιωτικού Συµφωνητικού 
«Β» Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων (ΠΕ∆) Α-00137 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για ενέργεια 
201ΚΕΦΑ/∆5/3 

Αποδέκτες για πληροφορία 
∆ΑΥ/Γ7 

 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

             Σµχος (Ε) Ιωάννης Γ. Κρουστάλης  
∆ιοικητής 

 

Υπσγός (ΥΟΚ) Στέφανος Μπαντίδης 
Χειρ. Προµηθειών Εσωτερικού 
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 Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (∆5) 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3) 
18 Σεπ. 20 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΜΕ Φ.831/Α∆.17488/Σ.6281   

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

201 ΚΕΦΑ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Νο    /20 

Για την Προµήθεια Είδους «Πετσέτες Προσώπου» 

 

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

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

Φ.831/Α∆.    /Σ.      /  -   -2020/201 ΚΕΦΑ/∆5/3 (A∆Α:                ): 

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

                  β. Του οικονοµικού φορέα «………………..» που εδρεύει στην …………….. τκ………., 
τηλ……….., φαξ……………, ΑΦΜ……………., ∆ΟΥ…………..που εκπροσωπείται νόµιµα από 
τον/την…………….. µε το υπ’αρίθµ. …………….Α∆Τ, 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 
Πετσέτες προσώπου ως 

Παράρτηµα «Α» παρόντος 
10.000   

ΣΥΝΟΛIKO ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)   

ΦΠΑ 24%   

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.∆.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.∆. 28/28.7.1931 ΦΕΚ Α’239), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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  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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΑΑ∆ΗΣΥ) σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016. 
  στ. Χαρτόσηµο 3% επί των κρατήσεων ΕΑΑ∆ΗΣΥ (0,0018%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου 
20% επί των κρατήσεων χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ (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 ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων 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 ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 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 ∆.Ο.Υ. 

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

2020),στις εγκαταστάσεις του 201 ΚΕΦΑ,  Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, ΤΚ 19200, 
Ελευσίνα, 201 ΚΕΦΑ, Αποθήκη Παραλαβών (τηλ. 2015504066), εντός ενός (1) µήνα 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 
απαιτούµενων από την Υπηρεσία ελέγχων και, 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 ∆ηµόσιο 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 –∆ελτίο 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 ∆ιοίκησης». 
 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 1ης σελίδας βιβλιαρίου από όπου 
προκύπτει ο αριθµός  Λογαριασµού (ΙΒΑΝ) και η Τράπεζα µέσω της οποίας θα εξοφληθεί ο Ανάδοχος. 
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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. Το Συµφωνητικό 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- 

∆ιοικητής                                                                               Ανάδοχος 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α» Προδιαγραφή Υπό Προµήθεια Ειδών 
«Β» Οικονοµική Προσφορά Αναδόχου 
 
 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
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Υποδιοικητής 
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1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων (ΠΕ∆) καλύπτει τις απαιτήσεις 

για την προµήθεια πετσετών διαφόρων τύπων για τις ανάγκες του προσωπικού 
των Ε.∆.        

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

2.1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

α. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, 

την   αδειοδότηση  και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (Reach) και 
για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων καθώς και 

για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του 

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου και 

των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 
2000/21/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 552/2009 της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 2009 για 

την τροποποίηση του παραρτήµατος XVII του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 

καταχώριση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων 
(REACH), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 5ης Νοεµβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις 

δηµόσιες συµβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

2.2 ΠΡΌΤΥΠΑ 

  1 ISO 7211-2:1984 Textiles – Woven fabrics – Construction – Methods of analysis – 

Part2: Determination of number of threads per unit length 

  2 ISO 7211-5:1984: Textiles – Woven fabrics – Construction – Methods of analysis – 

Part 5: Determination of linear density of yarn removed from fabric. 

  3 ASTM D 3776:09 Standard Test Methods for Mass Per Unit Area (Weight) of Fabric 

  4 ISO 3801:1977 Textiles - Woven fabrics – Determination of mass per unit length and 

mass per unit area 

  5 ISO 13934-1:1999: Textiles – Tensile properties of fabrics – Part 1: Determination of 

maximum force and elongation at maximum force using the strip method. 

  6 ISO 105-B01:1994 (including amendment1:1998): Textiles – Tests for colour 

fastness – Part B01: Colour fastness to daylight 

  7 ISO 105-B02:1994 (including amendment2:2000): Textiles – Tests for colour 

fastness – Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test 

  8 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6330 εκδ2η: 2012: Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα – ∆ιαδικασίες 

οικιακού πλυσίµατος και στεγνώµατος για δοκιµές κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων (Textiles – Domestic washing and drying procedures for textile testing) 

  9 ISO 3759:2007: Textiles - Preparation, marking and measuring of fabric specimens 

and garments in tests for determination of dimensional change 
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10 ISO 5077-07: Textiles – Determination of dimensional change in washing and drying 

11 AATCC 20-2007: Fiber Analysis: Qualitative 

12 AATCC 20A – 2008: Fiber Analysis: Quantitative 

13 ISO 1833-1:2006 (& technical corrigendum: 09) Textiles - Quantitative chemical 

analysis – Part1: General principles of testing 

14 ISO 1833-11:2006 Textiles - Quantitative chemical analysis – Part11: Mixtures of 

cellulose & polyester (method using sulphuric acid)  

15 ISO 3071:05 Textiles – Determination of pH of aqueous extract 

16 ISO 536:95 Paper and board: Determination of grammage 

17 ISO 2759:01 Board: Determination of bursting strength 

18 EN 14362-1:2012 Textiles- Methods for the determination of certain aromatic amines 

derived from azo colorants-Part 1: Detection of the use of certain azo colorants 

accessible with and without extracting the fibres (REACH REGULATION Annex XVII 

Appendix 10 entry 43) 

19 EN 14362-3:2012 Textiles- Methods for the determination of certain aromatic amines 

derived from azo colorants-Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, 

which may release 4-aminoazobenzene (REACH REGULATION Annex XVII 

Appendix 10 entry 43) 

2.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η ΤΠ 02532/18-07-2012/Ε1.1 (∆ΑΥ/Γ6/4) µε τίτλο «ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΛΕΥΚΕΣ» η οποία καταργείται. 

Τα σχετικά έγγραφα στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν µέρος της 

παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος 

έκδοσης εφαρµόζεται η τελευταία έκδοση, συµπεριλαµβανοµένων των 

τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής µε 
µνηµονευόµενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση 

ικανοποίησης της ισχύουσας  νοµοθεσίας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.  

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

Α/Α ΥΛΙΚΟ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ (NSN) 

1. 

Πετσέτες Προσώπου Λευκές 
[Τύπος 1- Μέγεθος (§4.3.3) 
Αναγράφονται τα αρχικά 

γράµµατα Π.Α (§4.3.4)] 

7210231131283 

  

2.  

Πετσέτες Προσώπου  
Πράσινο Λαδί 

[Τύπος 2- Μέγεθος (§4.3.3) 
Αναγράφονται τα αρχικά 

γράµµατα Ε.Σ. (§4.3.4)] 
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3. 

Πετσέτες Προσώπου Λευκές 

[Τύπος 3- Μέγεθος (§4.3.3) 

Αναγράφονται τα αρχικά 

γράµµατα Π.Ν. (§4.3.4)] 

 

4. 

Πετσέτες Προσώπου Λευκές 
[Τύπος 4- Μέγεθος (§4.3.3) 
Αναγράφονται τα αρχικά 

γράµµατα Ε.∆. (§4.3.4)] 

 

5.  
Πετσέτες Προσώπου Λευκές 

[Τύπος 5- Μέγεθος (§4.3.3) 

Πετσέτα δίχως γράµµατα  

 

 ((§4.3.4)]  

6. 

Πετσέτες  Λουτρού Λευκές 
[Τύπος 6- Μέγεθος (§4.3.3) 
Αναγράφονται τα αρχικά 

γράµµατα Π.Α (§4.3.4)] 

 

7. 

Πετσέτες Λουτρού  
Πράσινο Λαδί 

[Τύπος 7- Μέγεθος (§4.3.3) 
Αναγράφονται τα αρχικά 

γράµµατα Ε.Σ. (§4.3.4)] 

 

8. 

Πετσέτες Λουτρού Λευκές 
[Τύπος 8- Μέγεθος (§4.3.3) 

Αναγράφονται τα αρχικά 

γράµµατα Π.Ν. (§4.3.4)] 

 

9. 

Πετσέτες Λουτρού Λευκές 
[Τύπος 9- Μέγεθος (§4.3.3) 
Αναγράφονται τα αρχικά 

γράµµατα Ε.∆. (§4.3.4)] 

 

10. 

Πετσέτες Λουτρού Λευκές 
[Τύπος 10- Μέγεθος (§4.3.3) 
Πετσέτα δίχως γράµµατα 

((§4.3.4)] 

 

11. 

Πετσέτες Ποδιών (Ποδόµακτρα)  
Πράσινο Λαδί 

[Τύπος 11- Μέγεθος (§4.3.3) 
Αναγράφονται τα αρχικά 

γράµµατα Ε.Σ. (§4.3.4)] 

 

α. Ενδεικτικά παρατίθεται ο αριθµός ονοµαστικού (NSN) από παλαιότερη 

προµήθεια µόνον για τον τύπο µε Α/Α 1 που είναι 7210231131283. Οι 
προµηθευτές να απευθύνονται στο Τµήµα Κωδικοποίησης  του 201 ΚΕΦΑ 

(Τ2/5) (Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικού - ΑΥΚΥ) στα τηλέφωνα 210 

5504251 και 210 5504253 ή στο fax 210 5504253 για επιβεβαίωση των  

Αριθµών Ονοµαστικού (NSN) ή επίδοση νέων. Για τους τύπους µε Α/Α 2, 7 & 

11 οι προµηθευτές να απευθύνονται στo αντίστοιχο τµήµα κωδικοποίησης 

του Σ.Ξ. Για τους τύπους µε Α/Α 3 & 8 οι προµηθευτές να απευθύνονται στo 

αντίστοιχο τµήµα κωδικοποίησης του Π.Ν. Για τους τύπους 4, 5, 9 & 10 

δεν έχουν εκδοθεί αριθµοί ονοµαστικού από το ΑΥΚΥ καθώς είναι 

καινούργια είδη, οπότε οι προµηθευτές θα πρέπει να απευθύνονται στο 

ανωτέρω τµήµα προκειµένου να λάβουν τους νέους κωδικούς που θα 
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εκδοθούν ή στα αντίστοιχα τµήµατα του Σ.Ξ και του Π.Ν. αναλόγως της 

υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 

β. Ο κωδικός CPV  για όλους τους τύπους των πετσετών µε βάση τον κανονισµό 
(ΕΚ) της §2.1-γ, είναι είτε 39514500-3 µε περιγραφή πετσέτες προσώπου (για 

τις πετσέτες προσώπου) ή 39514100-9 µε περιγραφή πετσέτες. 

4. ΤΕΧΝΙΚΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 

Για την κατασκευή των λευκών πετσετών χρησιµοποιείται 100% βαµβάκι 

άριστης ποιότητας (§4.2.2) που έχει υποστεί το φινίρισµα της §4.2.4. Οι 
πετσέτες έχουν τις διαστάσεις της §4.3.3 και τη σήµανση της §4.3.4, ενώ για 

την ύφανση – ραφή ισχύει η §4.1.1. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφάσµατος αναφέρονται στην §4.2.1 (§4.2.1.1, 

4.2.1.2 και  4.2.1.3 αναλόγως του τύπου των πετσετών της προµήθειας).  

4.1.1 Ύφανση – ραφή 

Η ύφανση των πετσετών πρέπει να είναι όµοια µε αυτήν του επίσηµου 

δείγµατος όσον αφορά το σχέδιο. Πρέπει να είναι οµαλή, τύπου θηλυκωτού 

terry, κανονική, ισόπυκνη και συνεκτική, χωρίς ουσιώδη ελαττώµατα, δηλαδή 

αραιώµατα, παραφασάδες, κόµπους, ραβδώσεις, τραβήγµατα κ.α. 

Οι θηλιές θα σχηµατίζονται από διαµήκεις κλωστές από το νήµα της 
παραγράφου §4.2.1, µε διάταξη εναλλάξ µεταξύ των στηµόνων του υφάσµατος 

της βάσης των πετσετών. 

Στις τέσσερις πλευρές υφαίνεται η «µπορντούρα» χωρίς θηλιές. Για τη 

δηµιουργία της το ύφασµα αναδιπλώνεται εις διπλούν και συρράπτεται µε 

γαζωτική µηχανή, χρησιµοποιώντας τρίκλωνη βαµβακερή κλωστή τίτλου Νec 
40/3, χρώµατος όµοιου µε αυτού της πετσέτας. Το δίπλωµα είναι περιττό στις 

πλευρές που φέρουν ούγια από την αρχική ύφανση. 

Κάθε πετσέτα θα φέρει στο µέσον της πάνω διαµήκους πλευράς της, λευκή 

φακαρόλα (κρεµαστάρι – θηλάκι), µήκους 9 ± 1 cm και πλάτους 0,8 – 1,0 cm,  

για την ασφαλή ανάρτησή του.   

4.1.2 Τύποι Πετσετών 

Τύπος 1-Προσώπου- Μέγεθος (§4.3.3). Αναγράφονται τα αρχικά γράµµατα Π.Α.  
(§4.3.4). 
Τύπος 2-Προσώπου- Μέγεθος (§4.3.3). Αναγράφονται τα αρχικά γράµµατα Ε.Σ.  
(§4.3.4). 
Τύπος 3-Προσώπου- Μέγεθος (§4.3.3). Αναγράφονται τα αρχικά γράµµατα Π.Ν.  
(§4.3.4). 
Τύπος 4-Προσώπου- Μέγεθος (§4.3.3). Αναγράφονται τα αρχικά γράµµατα Ε.∆.  
(§4.3.4). 
Τύπος 5-Προσώπου- Μέγεθος (§4.3.3). Πετσέτα χωρίς γράµµατα (§4.3.4). 
Τύπος 6-Λουτρού- Μέγεθος (§4.3.3). Αναγράφονται τα αρχικά γράµµατα Π.Α.  
(§4.3.4). 
Τύπος 7-Λουτρού- Μέγεθος (§4.3.3). Αναγράφονται τα αρχικά γράµµατα Ε.Σ.  
(§4.3.4). 
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Τύπος 8-Λουτρού- Μέγεθος (§4.3.3). Αναγράφονται τα αρχικά γράµµατα Π.Ν.  
(§4.3.4). 
Τύπος 9-Λουτρού- Μέγεθος (§4.3.3).  Αναγράφονται τα αρχικά γράµµατα Ε.∆.   
(§4.3.4). 
Τύπος 10-Λουτρού- Μέγεθος (§4.3.3). Πετσέτα χωρίς γράµµατα (§4.3.4). 
Τύπος 11-Ποδιών- Μέγεθος (§4.3.3). Αναγράφονται τα αρχικά γράµµατα Ε.Σ.  
(§4.3.4). 

4.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

4.2.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες πετσετών  

4.2.1.1 Πετσέτες Προσώπου Π.Α. (Τύπος 1), Π.Ν. (Τύπος 3), Ε.∆. (Τύπος 4) & Τύπος 5  

Α/

Α 
Τεχνικό 

χαρακτηριστικό 
Μέθοδος δοκιµής Όρια - εκπτώσεις 

1. Ύφανση Οπτικά όπως στο επίσηµο 

δείγµα 

2. 

Πυκνότητα 

στηµονιού 

[κλωστές/cm

] 

 

ISO 7211-2 

 24 (εναλλάξ µία 
κλωστή υφάσµατος 
βάσεως και µία µε 

θηλιά) 
(από 22 έως και 26 

ΧΕ) 

3. 

Πυκνότητα 

[κλωστές/cm

] 

υφαδιο

ύ  
ISO 7211-2 

20   
(από 19 έως και 22 

ΧΕ) 

18 εκπ 1%  

4. Θηλιές/cm2  Οπτικά 35 στην καλή όψη  

ΧΕ 

5. 

Βάρος (στην 
περιοχή της 
θηλυκωτής 
επιφάνειας) (σε 
υγρασία 8,5% και 
χωρίς αποµάκρυνση 
των  
εκπλυνόµενων 

ουσιών) 
[g/m2] 

ISO 3801 
385 (από -5% έως 

+10%) ΧΕ 

6. 

Βάρος πετσέτας [g] 
(σε υγρασία 8,5% 
και χωρίς 
αποµάκρυνση των 
εκπλυνόµενων 
ουσιών) 

Τύποι 1 & 3 & 4 & 5 

ASTM D 3776 
190 (από -5% έως 

+10%) ΧΕ 

7. 
Αντοχή στον 

εφελκυσµό 

(στηµόνι) [Ν] 

ISO 13934-1 

380 ≤    ΧΕ 
(ευρεθείσες τιµές
375< & ≤ 380 
στρογγυλοποιούντα
ι  σε 380) 
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 360 < &  ≤375   εκπ 

6%  
(ευρεθείσες τιµές 

355 < & ≤ 360  

8. 
Αντοχή στον 

εφελκυσµό (υφάδι) 

[Ν] 
ISO 13934-1 

(ευρεθείσες τιµές
325 < & ≤ 330 
στρογγυλοποιούν
ται  σε 330) 

 310 < & ≤ 325  εκπ 

6% 
(ευρεθείσες τιµές

305 < & ≤ 310 

στρογγυλοποιούν

ται  σε 310) 

9. 
Τίτλος νήµατος 

(στηµόνι) (Νec)  
ISO 7211-5 

22/2 Καρντέ 
(στριµµένα των 16 

στροφών) 
(20/2 έως και 24/2 

ΧΕ) 

10

. 
Τίτλος νήµατος 

(υφάδι) (Νec)  
ISO 7211-5 

16/1 

Καρντέ 

απαλά 

(14/1 έως 

και 18/1 

ΧΕ) 

11

. 
Τίτλος νήµατος 

(θηλιές) (Νec) 
ISO 7211-5 

22/2 Καρντέ 
(στριµµένα των 7,5 

στροφών) 
(20/2 έως και 24/2 

ΧΕ) 

12

. 
Σύνθεση (%) 

(AATCC 20 
& 

AATCC 20A) ή 
(AATCC 20 & ISO 1833-1 & 

ISO 1833-11) 
βαµβάκι 100 

13

. 
Συστολή στηµονιού 

(πλυντήριο  
ISO 3759 &  -5 ≤  ΧΕ 

 και line dry) [%] ISO 5077 & 
ISO 6330  
(µέθοδος 9Νh   
92°C) 

-6 < & ≤ -5 εκπ 1% 

14. 
Συστολή υφαδιού 

(πλυντήριο και line 

dry) [%] 

ISO 3759 & 
ISO 5077 & 
ISO 6330  
(µέθοδος 9Νh   
92°C) 

-5 ≤ ΧΕ 
-6 < & ≤ -5 εκπ 1% 
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15. 

Αντοχή 

χρωµατισµ

ού στο 

ηλιακό 

φως ή στο 

τεχνητό 

φως 

ISO 105-B01 ή ISO 105-B02 

5 ≤ ΧΕ 

16. 
Ταχύτητα 

απορρόφησης (ύψος 

cm σε χρόνο 60 sec) 

§4.2.3 2 ≤ ΧΕ 

17. pH ISO 3071 4,0 -  7,5 

Παρατηρήσεις:  
1. Το εργαστήριο που θα πραγµατοποιήσει τους ελέγχους δύναται να 
χρησιµοποιήσει την έκδοση του προτύπου που αναφέρεται στα σχετικά ή/και στη 
στήλη µέθοδος ή νεώτερη εφόσον στη νεώτερη έκδοση δεν τροποποιείται η βασική 
µεθοδολογία του ελέγχου και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται το αποτέλεσµα σε σχέση 
µε την αναφερόµενη έκδοση των σχετικών. 
2. Για αποκλίσεις πέραν των προβλεποµένων στον πίνακα, συµπεριλαµβανοµένων 
των εκπτώσεων, υπάρχει απόρριψη  
ΧΕ = χωρίς έκπτωση εκπ 
= έκπτωση 

4.2.1.2 Πετσέτες Λουτρού Π.Α., (Τύπος 6), Π.Ν. (Τύπος 8), Ε.∆. (Τύπος 9) & Τύπος 10 

Α/

Α 
Τεχνικό 

χαρακτηριστικό 
Μέθοδος δοκιµής Όρια - εκπτώσεις 

1. Ύφανση Οπτικά όπως στο επίσηµο 

δείγµα 

2. 

Πυκνότητα 

στηµονιού 

[κλωστές/cm] ISO 7211-2 

 24 (εναλλάξ µία 
κλωστή υφάσµατος 
βάσεως και µία µε 

θηλιά) 
(από 22 έως και 26 

ΧΕ) 

3. 
Πυκνότητα  υφαδιού 

[κλωστές/cm] ISO 7211-2 
24   

(από 22 έως και 26 

ΧΕ)  

4. 

Βάρος (στην 
περιοχή της 
θηλυκωτής 
επιφάνειας) (σε 
υγρασία 8,5% και 
χωρίς αποµάκρυνση 
των  
εκπλυνόµενων 

ουσιών) 
[g/m2] 

ISO 3801 
480 (από -5% έως 

+10%) ΧΕ 

5. 
Αντοχή στον 

εφελκυσµό (στηµόνι) 

[Ν] 
ISO 13934-1 

380 ≤    ΧΕ 
(ευρεθείσες τιµές 
375< & ≤ 380 
στρογγυλοποιούντα
ι  σε 380) 
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 360 < &  ≤ 375   

εκπ 6%  
(ευρεθείσες τιµές 

355 < & ≤ 360  

6. 
Αντοχή στον 

εφελκυσµό (υφάδι) 

[Ν] 
ISO 13934-1 

(ευρεθείσες τιµές 
325 < & ≤ 330 
στρογγυλοποιούν
ται  σε 330) 

 310 < & ≤ 325  εκπ 

6% 
(ευρεθείσες τιµές 

305 < & ≤ 310 

στρογγυλοποιούν

ται  σε 310) 
7. Τίτλος νήµατος 

(στηµόνι) (Νec)  
ISO 7211-5 22/2 Καρντέ 

(στριµµένα των 16 

   στροφών) 
(20/2 έως και 24/2 

ΧΕ) 

8. 
Τίτλος νήµατος 

(υφάδι) (Νec)  
ISO 7211-5 

16/1 

Καρντέ 

απαλά 

(14/1 έως 

και 18/1 

ΧΕ) 

9. 
Τίτλος νήµατος 

(θηλιές) (Νec) 
ISO 7211-5 

22/2 Καρντέ 
(στριµµένα των 7,5 

στροφών) 
(20/2 έως και 24/2 

ΧΕ) 

10. Σύνθεση (%) 

(AATCC 20 
& 

AATCC 20A) ή 
(AATCC 20 & ISO 1833-1 & 

ISO 1833-11) 
βαµβάκι 100 

11. 
Συστολή στηµονιού 

(πλυντήριο και line 

dry) [%] 

ISO 3759 & 
ISO 5077 & 
ISO 6330  
(µέθοδος 9Νh   
92°C) 

-5 ≤  ΧΕ 
-6 < & ≤ -5 εκπ 1% 

12. 
Συστολή υφαδιού 

(πλυντήριο και line 

dry) [%] 

ISO 3759 & 
ISO 5077 & 
ISO 6330  
(µέθοδος 9Νh   
92°C) 

-5 ≤ ΧΕ 
-6 < & ≤ -5 εκπ 1% 

13. 

Αντοχή 

χρωµατισ

µού στο 

ηλιακό 

ISO 105-B01 ή ISO 105-B02 

5 ≤ ΧΕ 
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φως ή στο 

τεχνητό 

φως 

14. 
Ταχύτητα 

απορρόφησης (ύψος 

cm σε χρόνο 60 sec) 

§4.2.3 2 ≤ ΧΕ 

15. pH ISO 3071 4,0 -  7,5 

Ισχύουν οι παρατηρήσεις του πίνακα της 4.2.1.1. 

4.2.1.3 Πετσέτες Ε.Σ. [Τύπος 2 (προσώπου), 7 (λουτρού) & 11 (ποδιών)] 

Α/Α Τεχνικό χαρακτηριστικό Μέθοδος δοκιµής Όρια - εκπτώσεις 

1. Ύφανση Οπτικά όπως στο επίσηµο δείγµα 

2. 

Πυκνότητα στηµονιού 

[κλωστές/cm] 
 

ISO 7211-2 

 24 (εναλλάξ µία κλωστή 
υφάσµατος βάσεως και µία µε 

θηλιά) 
(από 22 έως και 26 ΧΕ) 

3. 

Πυκνότητα 

[κλωστές/cm] 
υφαδιού  

ISO 7211-2 

20   
(από 19 έως και 22 ΧΕ) 

18 εκπ 1%  

4. Θηλιές/cm2  Οπτικά 35 στην καλή όψη  ΧΕ 

5. 

Βάρος (στην περιοχή της 

θηλυκωτής επιφάνειας) 

[g/m2] (σε υγρασία 8,5% και 

χωρίς αποµάκρυνση των 

εκπλυνόµενων ουσιών)  

ISO 3801 385 (από -5% έως +10%) ΧΕ 

6. 
Βάρος πετσέτας [g] (σε υγρασία 

8,5% και χωρίς αποµάκρυνση 

των εκπλυνόµενων ουσιών) 

  

α. 
Τύπος 2 

ASTM D 3776 190 (από -5% έως +10%) ΧΕ 

 

β. Τύπος 7 
ASTM D 3776 

431 (από -5% έως 

+10%) ΧΕ 

γ. Τύπος 11 ASTM D 3776 76 (από -5% έως 

+10%) ΧΕ 

7. 
Αντοχή στον 

εφελκυσµό 

(στηµόνι) [Ν] 

ISO 13934-1 

380 ≤    ΧΕ 
(ευρεθείσες τιµές 
375< & ≤ 380 
στρογγυλοποιούντα
ι  σε 380) 

 360 < &  ≤375   εκπ 

6%  
(ευρεθείσες τιµές 

355 < & ≤ 360  
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8. 
Αντοχή στον 

εφελκυσµό (υφάδι) 

[Ν] 
ISO 13934-1 

(ευρεθείσες τιµές 
325 < & ≤ 330 
στρογγυλοποιούν
ται  σε 330) 

 310 < & ≤ 325  εκπ 

6% 
(ευρεθείσες τιµές 

305 < & ≤ 310 

στρογγυλοποιούν

ται  σε 310) 

9. 
Τίτλος νήµατος 

(στηµόνι) (Νec)  ISO 7211-5 
  

22/2 Καρντέ 
(στριµµένα των 16 

στροφών) 
(20/2 έως και 24/2 

ΧΕ) 

10. 
Τίτλος νήµατος 

(υφάδι) (Νec)  

ISO 7211-5 16/1 

Καρντέ 

απαλά 

(14/1 έως 

και 18/1 

ΧΕ) 

11. 
Τίτλος νήµατος 

(θηλιές) (Νec) 

ISO 7211-5 22/2 Καρντέ 
(στριµµένα των 7,5 

στροφών) 
(20/2 έως και 24/2 

ΧΕ) 

12. Σύνθεση (%) 

(AATCC 20 
& 

AATCC 20A) ή 
(AATCC 20 & ISO 1833-1 & 

ISO 1833-11) 
βαµβάκι 100 

13. 

Συστολή 

στηµονιού 

(πλυντήριο και line 

dry) [%] 

ISO 3759 & 
ISO 5077 & 
ISO 6330  
(µέθοδος 9Νh   
92°C) 

-5 ≤  ΧΕ 
-6 < & ≤ -5 εκπ 1% 

14. 
Συστολή υφαδιού 

(πλυντήριο και 

line dry) [%] 

ISO 3759 & 
ISO 5077 & 
ISO 6330  
(µέθοδος 9Νh   
92°C) 

-5 ≤ ΧΕ 
-6 < & ≤ -5 εκπ 1% 

15α

. 

Αντοχή 

χρωµατισµ

ού στο 

ηλιακό 

φως 

ISO 105-B01 

 5 ≤ ΧΕ 
3 ≤ & < 5  εκπ. 1% 

β. νερό  

ISO 105-E01   4-5   ≤  ΧΕ 

3-4  ≤ & < 4-5 εκπ 

1% 



Β-14 

γ. ξηρή & υγρή τριβή  ISO 105-X12  

4-5   ≤  ΧΕ 

3-4  ≤ & < 4-5 εκπ 

1% 

δ. Ιδρώτα  ISO 105-E04  

4-5   ≤  ΧΕ 

3-4  ≤ & < 4-5 εκπ 

1% 

ε. 
πλύση (∆εύτερη 

βαθµίδα) ISO 105-C10  
4-5   ≤  ΧΕ 

  τεστ no C(3) 3-4  ≤ & < 4-5 εκπ 

1% 

16. 

Ταχύτητα 

απορρόφησης 

(ύψος cm σε χρόνο 

60 sec) 

§4.2.3 2 ≤ ΧΕ 

17. 

Μέθοδοι 

προσδιορισµού 

παρουσίας 

συγκεκριµένων 

αρωµατικών 

αµινών 

προερχόµενων από 

αζωχρώµατα1 

Οι  
προβλεπόµενες  
µέθοδοι  του  
κανονισµού  
REACH 
Καν.  Reach  
Annex  XVII  
Appendix  10  –  
Entry  43  (ΕΝ  
14362-1:2012) 

Τα προβλεπόµενα 

από τον κανονισµό 

REACH 

18.  pH ISO 3071 4,0 -  7,5 

Παρατηρήσεις:  
1. ∆εν πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί απαγορευµένα αζωχρώµατα (ισχύει για την 
περίπτωση των τύπων 2, 7 και 11 Ε.Σ.) σύµφωνα µε τον κανονισµό REACH Annex 
XVII Appendix 10– Entry 43 (ΕΝ 14362-1:2012)  (πίνακας απαγορευµένων αµινών). 
Η Υπηρεσία δύναται να πραγµατοποιεί έλεγχο σε µία από τις µερίδες παραλαβής 
τυχαία επιλεγµένη. Σε περίπτωση που βρεθεί να έχει γίνει χρήση 

απαγορευµένων ουσιών  υπάρχει απευθείας απόρριψη της µερίδας και 

έλεγχος όλων των µερίδων.  
2. Ισχύουν οι παρατηρήσεις του πίνακα της 4.2.1.1.  

4.2.2 Ποιότητα Βαµβακιού 

α. Το βαµβάκι θα είναι καλά εκκοκκισµένο, καθαρισµένο, µακρόϊνο, οµοειδές.  

β. Απαγορεύεται η πρόσµιξη βαµβακιού προσβληµένου από έντοµα (cotton 

mort) «αναµµένου» λόγω κακής αποθήκευσης και συντήρησης, καθώς και 

βαµβακιού που περιέχει υπολείµµατα της ίδιας ή ξένης βιοµηχανίας ή άλλες 

φυτικές ύλες.  

γ. Το βαµβάκι και τα νήµατα που κατασκευάζονται από αυτό πρέπει να έχουν 

υποστεί ειδική επεξεργασία, ώστε να γίνει υδρόφιλο.  
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4.2.3 Έλεγχος Ταχύτητας Απορρόφησης 

Ταχύτητα απορρόφησης είναι η ταχύτητα µε την οποία το νερό µέσω τριχοειδών 

φαινοµένων µεταφέρεται σε επιφάνειες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 
Προσδιορίζεται µέσω του ύψους της ανόδου σε διαφορετικά χρονικά 

διαστήµατα. 

Ο εξοπλισµός εξέτασης αποτελείται από: 

- κατάλληλο µετακινούµενο φορέα για την τοποθέτηση (συγκράτηση) των 

δοκιµίων, 

- ένα δοχείο για το νερό, 

- κατάλληλο βάρος για το τέντωµα των δοκιµίων, - χρονόµετρο µε απόκλιση όχι 
µεγαλύτερη από 0,2 s, - υποδεκάµετρο. 

∆ειγµατοληψία: Από κάθε δείγµα πετσέτας για χηµικό έλεγχο λαµβάνονται έξι 

(6) δοκίµια (τρία κατά µήκος και τρία κατά πλάτος) διαστάσεων 8,5 x 3 cm. 

Εκτέλεση ελέγχου: Η εξέταση πραγµατοποιείται σε κανονικές συνθήκες (20 � 2 

°C και 65 � 5 % σχετική υγρασία). Πριν την έναρξη της εξέτασης τοποθετείται 

έτσι ο εξοπλισµός ώστε το δοχείο και ο φορέας του δοκιµίου να είναι 
τοποθετηµένα οριζόντια και το υποδεκάµετρο κάθετα. 

Το δοκίµιο τοποθετείται µε κατάλληλο τρόπο στο φορέα έτσι ώστε η µεγαλύτερη 

πλευρά του να είναι παράλληλη µε το υποδεκάµετρο και το κάτω µέρος του 

(αυτό που έρχεται σε επαφή µε το νερό) να εξέχει κατά 15 mm από το σηµείο 

µηδέν (0) του υποδεκάµετρου. Τοποθετείται το βάρος στο κάτω άκρο του 
δοκιµίου για το τέντωµά του και την αποφυγή διαστολής του. Μετακινείται ο 

φορέας του δείγµατος ώστε το δείγµα να εισέλθει κατά 15 mm στο νερό και 

ταυτόχρονα ενεργοποιείται το χρονόµετρο. Το σηµείο µηδέν (0) του 

υποδεκάµετρου πρέπει να βρίσκεται στην επιφάνεια του νερού. Αξιολόγηση 

αποτελεσµάτων: Το ύψος της απορρόφησης θα πρέπει σε χρόνο  

60 sec να είναι τουλάχιστον 2 cm. Από τις έξι (6) µετρήσεις για κάθε δείγµα 

(τρεις σε δοκίµια που κόπηκαν κατά µήκος και τρεις σε δοκίµια που κόπηκαν 

κατά πλάτος της πετσέτας) υπολογίζεται ο µέσος όρος του ύψους της 

απορρόφησης για την προαναφερθείσα χρονική περίοδο. 

4.2.4 Φινίρισµα 

Οι πετσέτες πρέπει να υποστούν κατεργασία µε ειδικό µαλακτικό υλικό 
(softener), ώστε να είναι αυξηµένη η απαλότητα και η αφή τους, χωρίς όµως να 

περιορίζεται η ικανότητά τους για διαβροχή και ταχύτατη απορρόφηση νερού. 

Οι παραπάνω ιδιότητες πρέπει να υπάρχουν και στα δοκίµια που υπέστησαν 

πλύση για τον προσδιορισµό της συστολής. 

4.2.5 Χρωµατισµός  

Ο χρωµατισµός θα είναι λευκός για τους τύπους 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 και 10  όπως 

στο επίσηµο δείγµα. Για τους τύπους 2, 7 και 11 (Ε.Σ.) θα είναι πράσινος λαδί. 

Ο χρησιµοποιούµενος  υπερλευκαντής (λευκές πετσέτες) και τα 

χρησιµοποιούµενα χρώµατα [(πετσέτες τύπου 2, 7 και 11  (Ε.Σ.)] πρέπει να 
εξασφαλίζουν την οµοιοµορφία, τις αντοχές που προβλέπονται στην §4.2.1 και 

την προβλεπόµενη απόχρωση (δείγµα υπηρεσίας εφόσον υπάρχει). Ισχύουν οι 
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περιορισµοί και απαγορεύσεις της ισχύουσας εθνικής και διεθνούς νοµοθεσίας 

(§4.4.1 & 6.3 & 7.1).  

4.2.6 Φινιριστικές Ουσίες 

Για όλα τα υλικά που υπάρχουν στο τελικό προϊόν ισχύουν οι περιορισµοί και 

απαγορεύσεις της ισχύουσας εθνικής και διεθνούς νοµοθεσίας (§ 2.1-α & -β & 

6.3 & 7.1).  

4.3 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

4.3.1 Εµφάνιση & Ποιότητα Κατασκευής 

Α/Α Έλεγχος Απαίτηση 

1. Κατασκευή 
Κανονικότητα και συµφωνία κατασκευής, ύφανσης και διαστάσεων µε τα 

αναφερόµενα στην ΠΕ∆. 

2. Ποιότητα Απαλότητα και αφή όπως του επίσηµου δείγµατος. 

3. Σήµανση Σήµανση πετσετών και συσκευασίας όπως προβλέπεται στην ΠΕ∆. 

4. Συσκευασία Όπως προβλέπεται στην ΠΕ∆. 

5 Χρωµατισµός 
Λευκός ή πράσινος λαδί (Ε.Σ.) αναλόγως του τύπου, όπως στο επίσηµο 

δείγµα. 

4.3.2 Μακροσκοπικά Ελαττώµατα 

Α/Α Έλεγχος Ελαττώµατα 

1. Καθαρότητα 

Στίγµατα ή κηλίδες µόνιµες από οποιαδήποτε αιτία. 

Στίγµατα ή κηλίδες όχι µόνιµες (εάν δεν καθαριστούν από τον προµηθευτή). 

Λεκέδες ή σηµάδια που επεκτείνονται σαν λωρίδα στην πετσέτα. 

2. Εργασίες 

Η κατασκευή δεν έχει γίνει σύµφωνα µε τους όρους και τα σχέδια της 

προδιαγραφής και το επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας. 

Οι πρώτες ύλες δεν βρίσκονται στις προβλεπόµενες από την προδιαγραφή 

θέση, πλήθος, τύπο, µέγεθος και στερεότητα. 

3. 
Ελαττώµατα και 

ζηµιές υλικού 

Επισκευές, σχισίµατα, κοψίµατα, καψίµατα, καψαλίσµατα, ψαλιδίσµατα, 

τρύπες της πετσέτας. 

Κοµµένα νήµατα ή παραφασάδα. Μια κατεστραµµένη περιοχή υφάσµατος, 

όπου η ύφανση έχει καταστραφεί λόγω κοµµένων νηµάτων, κυρίως στην 

κατεύθυνση του στηµονιού. 

Ανοµοιοµορφία ή κακό φινίρισµα. ∆ιαφορά εµφάνισης που βρίσκεται σ’ ένα 

µέρος ή σε ολόκληρο το πλάτος. 

Γραµµώσεις 

Χοντράδα ή βαµβακούρα. Μέρος νήµατος που χοντραίνει απότοµα. 

Λεπτό ύφασµα που εµφανίζει χτυπήµατα ή γενικά ελαττώµατα τα οποία είναι 

δυνατό να εξελιχθούν σε οπές. 

∆ιχρωµία. Η απόχρωση διαφέρει αισθητά από άκρη σε άκρη, άκρη µε κέντρο 

και αρχή µε τέλος. Μπορεί να είναι και λωρίδα κατά την διεύθυνση του 

στηµονιού ή και ράβδωση που έχει σαν χαρακτηριστικό φανερές διαφορές 

χρωµατισµού µεταξύ διαδοχικών νηµάτων του στηµονιού. 



Β-17 

4. Αποχρώσεις 
Η απόχρωση [λευκό ή πράσινο λαδί (Ε.Σ)] της πετσέτας διαφέρει οπτικά σε 

µεγάλο βαθµό από το επίσηµο δείγµα.   

5. ∆ιαστάσεις ∆ιαστάσεις πέραν των προβλεπόµενων ορίων της παρούσας. 

6. ∆ιάφορα 

Οσµή µούχλας ή άλλη δυσάρεστη οσµή 

Μη προβλεπόµενη συσκευασία ή/και επισηµάνσεις συσκευασίας 
Ελαττωµατική συσκευασία 
Μη προβλεπόµενη σήµανση πετσέτας 

Σηµείωση: Ο έλεγχος της απόχρωσης γίνεται µακροσκοπικά. Τοποθετείται σε βορινό 

παράθυρο απουσία τεχνητού φωτός και παρατηρείται από απόσταση 0,60 cm περίπου 
από τον παρατηρητή. Η ζητούµενη απόχρωση είναι αυτή του δείγµατος της υπηρεσίας.     

4.3.3 ∆ιαστάσεις 

Οι διαστάσεις των πετσετών έχουν ως ακολούθως: 

Α/Α Τύπος Πετσέτας Ολικό Μήκος 

(cm) 

Ολικό Πλάτος 

(cm) 

1, 3, 4 & 5 Προσώπου Π.Α., Π.Ν. & Ε.∆. 90 ± 2 55 ± 1 

2 Προσώπου Ε.Σ. 92 ± 2 52 ± 2 

6, 8, 9 & 10  Λουτρού ΠΑ & ΠΝ  150 ± 2 90 ± 1 

7 Λουτρού Ε.Σ. 142 ± 2 82 ± 2 

11 Ποδιών (Ποδόµακτρα) Ε.Σ. 50 ± 1 40 ± 1 

Η επιφάνεια που καλύπτεται από τις θηλιές είναι 2-3 cm µικρότερη από τις 
ολικές διαστάσεις (για όλους τους τύπους). 

4.3.4 Σήµανση Πετσέτας 

α. Στους τύπους πετσέτας 1, 3 και 4 (πετσέτες προσώπου Π.Α., Π.Ν. και 

Ε.∆.) στο µέσο κάθε πετσέτας και σε ορθογώνιο πλαίσιο χωρίς θηλιές, 

διαστάσεων 9 cm x 14 cm, σχηµατίζονται µε θηλιές τα αρχικά γράµµατα Π.Α 

(τύπος 1), Π.Ν. (τύπος 3) και Ε.∆. (τύπος 4). Τα γράµµατα αυτά είναι 

κεφαλαία, έχουν ύψος 7 cm, πλάτος 5 cm και πάχος 1,5 cm και βρίσκονται στον 

διαµήκη άξονα της πετσέτας. 

β. Στον τύπο πετσετών 5 (πετσέτες προσώπου) δεν υπάρχει ορθογώνιο 

πλαίσιο, ούτε σχηµατίζονται γράµµατα.    

γ. Στους τύπους πετσέτας 6, 8 και 9 (πετσέτες προσώπου Π.Α., Π.Ν. και 

Ε.∆.) στο µέσο κάθε πετσέτας και σε ορθογώνιο πλαίσιο χωρίς θηλιές, 
διαστάσεων 26 cm x 18 cm, σχηµατίζονται µε θηλιές τα αρχικά γράµµατα Π.Α. 

(τύπος 6), Π.Ν. (τύπος 8) και Ε.∆. (τύπος 9).Τα γράµµατα αυτά είναι 

κεφαλαία, έχουν ύψος 14 cm, πλάτος 10 cm και πάχος 3 cm και βρίσκονται 

στον διαµήκη άξονα της πετσέτας. 

δ. Στον τύπο πετσετών 10 (πετσέτες λουτρού) δεν υπάρχει ορθογώνιο 

πλαίσιο, ούτε σχηµατίζονται γράµµατα.    

ε.  Στο µέσο κάθε πετσέτας για τους τύπους 2, 7 και 11 και σε ορθογώνιο 

πλαίσιο χωρίς θηλιές, σχηµατίζονται µε θηλιές, τα αρχικά γράµµατα Ε.Σ.. Τα 
γράµµατα αυτά είναι κεφαλαία και βρίσκονται στο διαµήκη άξονα της πετσέτας. 

Οι διαστάσεις του ορθογωνίου πλαισίου και των γραµµάτων για κάθε τύπο 
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πετσέτας φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα και στο σχέδιο, όπως και στο 

επίσηµο δείγµα (εφόσον υπάρχει):     

Α/Α Τύπος 

Πετσέτας 

∆ιαστάσεις  

Ορθογωνίου Πλαισίου 

∆ιαστάσεις Γραµµάτων 

 Μήκος (Α) Μήκος (Β) Μήκος  

(α) 

Πλάτο 

ς (β) 

Ύψος 

(Πάχος) 

2 Προσώπου 14cm (±1) 9 cm (±1) 5cm  

(±0,5) 

7cm  

(±0,5) 

1,5cm 

7 Λουτρού 20cm (±1) 12cm (±1) 7cm  

(±0,5) 

10cm 

(±0,5) 

2cm 

11 Ποδιών 

(Ποδόµακτρα) 

14cm (±1) 9cm (±1) 5cm  

(±0,5) 

7cm  

(±0,5) 

1,5cm 

α 

  Β 
β Ε.Σ 

 Α 

4.4 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

4.4.1 Απαιτήσεις Νοµοθεσίας & Λοιπές Απαιτήσεις 

Τονίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση των αζωχρωµάτων τα οποία κατά την 

αναγωγική διάσπασή τους απελευθερώνουν τις απαγορευµένες αρωµατικές 

αµίνες [πίνακας παραρτήµατος “Β” REACH ANNEX XVII – (παλαιότερες 
οδηγίες  2002/61/EC -ΦΕΚ 1045/Β/2003 Α.Χ.Σ. 122/2003- & 2003/3/EC)]  

καθώς και οποιασδήποτε άλλης ουσίας και παρασκευάσµατος εµπίπτει στις 

απαγορεύσεις και περιορισµούς του κανονισµού Reach (σχετικά §2.1-α, -β) και 

§6.3 και 7.1.  

4.5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

4.5.1 Τρόπος συσκευασίας 

Οι πετσέτες συσκευάζονται ανά δέκα (10) τεµάχια µέσα σε πλαστικές σακούλες. 
Ανά πέντε (5) δέµατα, δηλαδή ανά πενήντα (50) τεµάχια, τοποθετούνται σε 

χαρτοκιβώτια κατάλληλων διαστάσεων.  
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4.5.2 Απαιτήσεις κατασκευής χαρτοκιβωτίων 

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής. 

Κατασκευάζονται από πεντάφυλλο ανακυκλωµένο χαρτόνι σε σχήµα 
ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου σε κατάλληλες διαστάσεις για την τοποθέτηση 

του προβλεπόµενου αριθµού υλικών. Τα χαρτοκιβώτια συνδέονται κατά τη µία 

από τις τέσσερις κατακόρυφες ακµές του παραλληλεπιπέδου µε σιδερένιους 

συνδετήρες πάχους 2 mm και µήκους 14 mm και σε πυκνότητα ενός συνδετήρα 
ανά 3 έως 4 cm µήκους. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην 

κατασκευή τους τεχνική συγκόλλησης µε τη χρήση της κατάλληλης κόλλας, 

ώστε να έχουν την αντοχή που απαιτείται. Το χρησιµοποιούµενο χαρτόνι 

πρέπει να έχει παρασκευαστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα εσωτερικά του τρία (3) 

φύλλα να είναι εµποτισµένα µε παραφίνη µε τη µέθοδο του ψεκασµού. 

Επίσης τα χαρτοκιβώτια πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του πίνακα: 

Α/Α Τεχνικό χαρακτηριστικό Μέθοδος δοκιµής Απαίτηση 

1. Βάρος [g/m2] ISO 536 820 ±10 % 

2. 

Αντοχή στη διάρρηξη 
(MULLENTESTER, διάµετρος 
µεµβράνης 3  
cm) [Kg/cm2] 

ISO 2759 ≥ 14,06 

Μακροσκοπικά δεν πρέπει να εµφανίζουν: 

• τρύπες από οποιαδήποτε αιτία,  

• αλλοίωση του σχήµατος τους  

• υγρασία 

• καψίµατα 

• οσµή µούχλας ή άλλη δυσάρεστη οσµή 

4.5.3 Σήµανση συσκευασίας 

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα υπάρχει εξωτερικά ετικέτα στην οποία θα 
αναγράφονται τα ακόλουθα: 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

� Αναγράφεται η ποσότητα των 

περιεχοµένων πετσετών 

� Αριθµός και έτος σύµβασης (π.χ. Σ.30/15) 

� Η επωνυµία του κατασκευαστή 

� ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ 

� Παράγραφος 3 

� Κενός  χώρος  που  γράφονται 

 επιπλέον πληροφορίες και στοιχεία. 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ή ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΣΤΡΑΤΟΣ ή ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ (*) 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ή ΛΟΥΤΡΟΥ ή 
ΠΟ∆ΙΩΝ (*) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙ∆ΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ (Αρ. Ονοµαστικού) 
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Όλα τα στοιχεία θα γράφονται σε µέγεθος γραµµάτων 25,  εκτός από τα στοιχεία µε (*) 
που θα γράφονται  σε µέγεθος γραµµάτων 50  

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

5.1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ / ∆ΟΚΙΜΈΣ 

5.1.1 ∆είγµατα προπαραγωγής (βιοµηχανικά πρότυπα) 

Η διαδικασία επισηµοποίησης των δειγµάτων προπαραγωγής (βιοµηχανικά 

πρότυπα) είναι η ακόλουθη: 

α.  Ο προµηθευτής µετά την υπογραφή της σύµβασης, θα κατασκευάζει δύο  (2) 

πετσέτες ανά τύπο (για κάθε ζητούµενο τύπο της προµήθειας) και θα τις 

παραδίδει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής της σύµβασης. 

β.  Η Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία του προµηθευτή που θα καλείται µε 

µέριµνα του Προέδρου, θα ελέγχει-εξετάζει µακροσκοπικά τα παραδοθέντα 

δείγµατα, σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στην ΠΕ∆ της σύµβασης και τυχόν 

επίσηµο δείγµα της υπηρεσίας και θα αποφαίνεται για την καταλληλότητα ή την 

ακαταλληλότητα του είδους.  

γ. Τα αποτελέσµατα του µακροσκοπικού ελέγχου θα καταγράφονται σε 

πρακτικό. Στο υπόψη πρακτικό θα καταγράφονται και τυχόν παρατηρήσεις που 

διαπιστώθηκαν και δεν στοιχειοθετούν λόγους απόρριψης του είδους και ο 

προµηθευτής θα έχει την υποχρέωση να τις διορθώσει κατά το στάδιο της 

παραγωγής-κατασκευής του είδους. 

δ. Το πρακτικό θα συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα, θα υπογράφεται από την 

Επιτροπή Παραλαβής και τον προµηθευτή και θα κατανέµεται µε µέριµνα του 
Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής ως εξής: 

� ένα (1) αντίτυπο στο φορέα διενέργειας της προµήθειας, 

� ένα (1) αντίτυπο στον προµηθευτή, 

� από ένα (1) αντίτυπο στον Πρόεδρο και στα µέλη της επιτροπής. 

ε. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν παρευρεθεί κατά τη διάρκεια ελέγχου 

των δειγµάτων, θα αναγράφεται στο πρακτικό ότι αν και κλήθηκε δεν προσήλθε 

και θα του αποστέλλεται µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής 

ένα αντίτυπο του πρακτικού. 

στ. Τα δείγµατα που κρίθηκαν κατάλληλα θα προσκοµίζονται από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής Παραλαβής στη ∆ιαχείριση  ∆ειγµάτων του 201 ΚΕΦΑ για 

προµήθειες της Π.Α. (ή στο 2° ΤΥΛ για προµήθειες του Σ.Ξ. ή στην αντίστοιχη 

Υπηρεσία του Π.Ν. για προµήθειες του Π.Ν.) και θα σφραγίζονται µε 

µολυβδοσφραγίδα. Τα υπόψη δείγµατα θα αποτελούν το βιοµηχανικό πρότυπο 
και θα χρησιµοποιούνται για την παραλαβή του είδους µόνο για τη 

συγκεκριµένη σύµβαση. 

ζ.  Στη συνέχεια ένα (1) δείγµα από τον κάθε τύπο θα παραδίδεται στον 

προµηθευτή και ένα (1) δείγµα θα τηρείται από την Επιτροπή Παραλαβής.  

η. Σε περίπτωση που τα προσκοµισθέντα από τον προµηθευτή δείγµατα 

κριθούν ακατάλληλα από την Επιτροπή Παραλαβής, θα καταγράφονται 
αναλυτικά στις παρατηρήσεις οι εκτροπές από την ΠΕ∆ που τα καθιστούν 
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ακατάλληλα, ενώ ο προµηθευτής υποχρεούται να κατασκευάσει νέα ισάριθµα 

δείγµατα για επανέλεγχο σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία. Σε περίπτωση 

που τα δείγµατα κριθούν ακατάλληλα και τη δεύτερη φορά που θα 
προσκοµιστούν, ο προµηθευτής δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος, εάν αυτό δεν 

αντίκειται στην ισχύουσα νοµοθεσία, ή να υφίσταται άλλες κυρώσεις στα 

πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο προµηθευτής θα 

πρέπει να προσκοµίσει αποδεκτά δείγµατα στα τιθέµενα από την σύµβαση 

χρονικά περιθώρια.   

5.1.2 ∆ειγµατοληψία 

Η δειγµατοληψία γίνεται σύµφωνα µε τις ακόλουθες παραγράφους και το 

Παράρτηµα “A”.    

5.1.2.1 Για Μακροσκοπικό Έλεγχο 

Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής παίρνει από κάθε µερίδα τον κατάλληλο – 

όπως καθορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί – αριθµό τεµαχίων από 

διαφορετικά χαρτοκιβώτια συσκευασίας, τα οποία (χαρτοκιβώτια) επιλέγονται 
τυχαία. Ο συνολικός (από όλες τις µερίδες) αριθµός των λαµβανόµενων 

τεµαχίων αποτελεί το δείγµα µακροσκοπικού ελέγχου.    

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

 ΜΕΡΙ∆ΑΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1. ως 150 20 

2. 151-280 32 

3. 281-500 50 

4. 501-1.200 80 

5. 1.201-3.200 125 

6. 3.201-10.000 200 

7. 10.001 και πάνω 315 

5.1.2.2 Για Εργαστηριακό έλεγχο 

Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής παίρνει τον κατάλληλο – όπως 

καθορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί – αριθµό µε βάσει την τυχαία 

δειγµατοληψία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “A” της ΠΕ∆) όπως και στον µακροσκοπικό 
έλεγχο: 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΜΕΡΙ∆ΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

(∆ΕΙΓΜΑ-ΑΝΤΙ∆ΕΙΓΜΑ) 

1. ως 150 6 

2. 151-280 8 

3. 281-500 10 

4. 501-1.200 12 

5. 1.201-3.200 14 

6. 3.201-10.000 20 

7. 10.001 και πάνω 22 
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Από τις πετσέτες που επιλέχθηκαν (µόνον εφόσον κατά το µακροσκοπικό 

έλεγχο δεν υπάρξει απόρριψη) οι µισές στέλνονται στο Χηµείο του ΚΕΑ για 

προµήθειες της Π.Α. (ή του Χηµείου Στρατού για προµήθειες του Σ. Ξ., ή του 
Χηµείου Ναυτικού για προµήθειες του Π.Ν.) στην Ελευσίνα για εργαστηριακό 

έλεγχο και αντιπροσωπεύουν το δείγµα, ενώ οι υπόλοιπες αποτελούν το 

αντίδειγµα και τηρούνται µέχρι το πέρας της προµήθειας. Το σύνολο των 

τεµαχίων δείγµατος-αντιδείγµατος επιβαρύνουν τον προµηθευτή και 

προσκοµίζονται επιπλέον της ποσότητας κάθε µερίδας. Αν το αντίδειγµα δεν 
εξεταστεί, µπορεί να αποτελέσει µέρος της προς παράδοση ποσότητας. Σε 

περίπτωση που το Χηµείο του ΚΕΑ (ή του Χηµείου Στρατού για προµήθειες του 

Σ. Ξ., ή του Χηµείου Ναυτικού για προµήθειες του Π.Ν.) ζητήσει επιπλέον 

δείγµατα για εργαστηριακό έλεγχο, αυτά πρέπει να διατίθενται µε µέριµνα της 
Επιτροπής Παραλαβής από το αντίδειγµα. 

5.1.2.3 Έλεγχος Ουσιών που εµπίπτουν σε περιορισµούς ή απαγορεύσεις  

της ισχύουσας νοµοθεσίας 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, κατά το στάδιο του ελέγχου και της 

παραλαβής ή οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει σκόπιµο, να ελέγχει (όπως 
αναφέρεται και στην §5.1.3.2) τα υπόψη είδη ως προς τη συµµόρφωσή τους, 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους νόµους (§2.1-α, -β) προκειµένου να 

διαπιστώσει ότι αυτά καλύπτουν τις απαιτήσεις τους ή τµήµα αυτών. Το κόστος 
των ελέγχων επιβαρύνουν τον προµηθευτή. 

5.1.2.4 Για  Έλεγχο  χαρτοκιβωτίων  συσκευασίας 

 (µακροσκοπικόεργαστηριακό) 

α. Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής κατά το µακροσκοπικό έλεγχο ελέγχει 

τη συσκευασία σε ποσοστό 5% για τη συµµόρφωσή της µε την §4.5.1 & 4.5.2 

& 4.5.3.  

β. Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής παίρνει τυχαία τις ποσότητες 

χαρτοκιβωτίων του πίνακα (ανάλογα µε τον αριθµό των χαρτοκιβωτίων που 

προσκοµίζονται), τις οποίες ελέγχει όπως αναφέρεται στην παράγραφο  της 

παρούσας ΠΕ∆. 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. έως - 50 2 0 Τα ελαττώµατα αναφέρονται 

στον εργαστηριακό έλεγχο 

των χαρτοκιβωτίων. 
2. 51 - 500 4 0 

3. 501 και άνω 6 0 

γ. Από την παραπάνω ποσότητα των χαρτοκιβωτίων τα µισά θα αποτελέσουν 

το δείγµα και τα άλλα µισά το αντίδειγµα. Το δείγµα αποστέλλεται στο Χηµείο 

του ΚΕΑ στην Ελευσίνα (ή στο Χηµείο Στρατού εάν πρόκειται για προµήθεια 

του Στρατού Ξηράς ή του Χηµείου Ναυτικού για προµήθειες του Π.Ν.) για τον 
εργαστηριακό έλεγχο, σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕ∆, ενώ το αντίδειγµα 

πηγαίνει στην Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και επιστρέφεται στον 

προµηθευτή µετά την ολοκλήρωση της σύµβασης. 
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δ. Ο προµηθευτής υποχρεώνεται να προσκοµίσει επιπλέον ποσότητα κενών 

χαρτοκιβωτίων τόση, όση είναι το δείγµα και το αντίδειγµα (σε αυτά θα µπουν 

τυχαία τα περιεχόµενα από τα χαρτοκιβώτια τα οποία – κενά – θα αποτελέσουν 
το δείγµα και το αντίδειγµα). 

ε. Επίσης η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής κατά το µακροσκοπικό έλεγχο 

εξετάζει στο 5% των χαρτοκιβωτίων αν η συσκευασία έχει γίνει σύµφωνα µε την 

§4.5.1  και αν φέρει τη σήµανση που προβλέπεται στην §4.5.3 . 

στ. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν µακροσκοπικές ή εργαστηριακές 

εκτροπές στα χαρτοκιβώτια, στη σήµανση ή στον τρόπο συσκευασίας, οι 
µερίδες που παρουσιάζουν εκτροπές επανασυσκευάζονται από τον 

προµηθευτή µε έξοδά του και ελέγχονται εκ νέου µε την ίδια µέθοδο. 

5.1.3 Έλεγχοι Ποιότητας Υλικού 

5.1.3.1 Μακροσκοπικός έλεγχος 

∆ιενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής στο δείγµα 
µακροσκοπικού ελέγχου (§5.1.2.1). Ελέγχονται οι απαιτήσεις των §4.1, §4.1.1 

- 4.1.2 και οι διαστάσεις (αρχικός µακροσκοπικός έλεγχος) §4.2.1 και §4.2.2 σε 

συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στις §4.3.1 και  4.5.1-4.5.3 και 5.1.2.4. 

5.1.3.2 Εργαστηριακός έλεγχος 

Ο εργαστηριακός έλεγχος εκτελείται στο Χηµείο του KEA στην Ελευσίνα για 

προµήθειες της Π.Α. (ή στο Χηµείο Στρατού για προµήθειες του Σ. Ξ., ή στο 
Χηµείο Ναυτικού για προµήθειες του Π.Ν.) στα δείγµατα των §5.1.2.2 και  

5.1.2.4, στις απαιτήσεις των §4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 (αναλόγως του τύπου 

πετσετών της προµήθειας) και 4.2.3, 4.5.2. Η υπηρεσία δύναται να ελέγξει µε 

έξοδα του προµηθευτή τη συµµόρφωση µε τα αναφερόµενα (ή τµήµα αυτών) 

στην  §5.1.2.3 (ισχύει και η παρατήρηση §4.2.1.3). Σε περίπτωση αδυναµίας 
εκτέλεσης κάποιου ελέγχου από το Χηµείο του KEA για προµήθειες της Π.Α. (ή 

του Χηµείου Στρατού για προµήθειες του Σ. Ξ., ή του Χηµείου Ναυτικού για 

προµήθειες του Π.Ν.), αυτός θα εκτελείται µε µέριµνα και ευθύνη του Χηµείου 

του KEA για προµήθειες της Π.Α. (ή του Χηµείου Στρατού για προµήθειες του 
Σ. Ξ., ή του Χηµείου Ναυτικού για προµήθειες του Π.Ν.), από το Γ.Χ. του 

Κράτους ή το Χηµείο Στρατού ή άλλο διαπιστευµένο εργαστήριο κρατικού 

φορέα ανάλογα µε τη φύση του προς προµήθεια υλικού και τη µορφή του 

ελέγχου, µε δαπάνη του προµηθευτή. Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας 

µερίδας κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο δεν αποστέλλονται δείγµατα για 
εργαστηριακό έλεγχο.  

5.1.3.3 Παραλαβή – Απόρριψη υλικού 

α. Η µερίδα παραλαµβάνεται µακροσκοπικά χωρίς έκπτωση τιµής αν δε 

διαπιστωθούν εκτροπές από τους όρους της προδιαγραφής κατά το 
µακροσκοπικό έλεγχο. 

β. Σε περίπτωση που συναντώνται µικρά ελαττώµατα και κατασκευαστικές 

κακοτεχνίες που µπορούν να επιδιορθωθούν ή να υπάρξει αντικατάσταση των 
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ελαττωµατικών τεµαχίων από τον κατασκευαστή και εφόσον αυτά δεν 

παρουσιάζονται σε συχνότητα µεγαλύτερη από 4%, η µερίδα παραλαµβάνεται 

µακροσκοπικά χωρίς έκπτωση τιµής, αφού µε µέριµνα του κατασκευαστή 
αρθούν πλήρως οι παραπάνω ατέλειες. 

γ. Η µερίδα µπορεί να παραληφθεί µε έκπτωση τιµής (έκπτωση οφειλόµενη 

µόνον στον µακροσκοπικό έλεγχο), εφόσον διαπιστωθούν ελαττώµατα και 

κακοτεχνίες που δεν επιδιορθώνονται, αλλά δεν επηρεάζουν την εµφάνιση, την 

ποιότητα και τη λειτουργικότητα των υλικών, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

Α/Α 
Ποσοστό ελαττωµατικών τεµαχίων  

(µακροσκοπικά ελαττώµατα µόνον) επί 

συνόλου ελεγχθέντων  (%) 

ΕΠΙΒΛΗΘΕΙΣΑ ΕΚΠΤΩΣΗ (%) 
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ 

ΜΕΡΙ∆ΑΣ 

1. 4 ≥ 5≥ 

2.  >4 Απόρριψη 

δ. Σε περίπτωση που η συσκευασία ή η σήµανση είναι διαφορετικές από τις 

προβλεπόµενες επιβάλλεται η συµµόρφωση µε την προδιαγραφή, διαφορετικά 
η µερίδα απορρίπτεται. 

ε. Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας µερίδας κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο 

δεν αποστέλλονται δείγµατα για εργαστηριακό έλεγχο. στ. ∆ύναται να υπάρξει 

παραλαβή µερίδας µε έκπτωση τιµής µέχρι 10% για εργαστηριακές εκτροπές 

µόνον (αθροιστικά για εργαστηριακές και µακροσκοπικές µαζί µέχρι 15%). 

ζ. Η οριστική παραλαβή κάθε µερίδας θα γίνεται εφόσον, πληρούνται οι 

απαιτήσεις της παρούσας ΠΕ∆ τόσο µακροσκοπικά όσο και εργαστηριακά.  

η. Προ της υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής η επιτροπή: 

- Θα ελέγχει εάν συσκευάστηκαν ορθά από τους προµηθευτές οι 

συσκευασίες που ανοίχθηκαν για τη διαδικασία της δειγµατοληψίας. 

- Θα παραλαµβάνει από τον προµηθευτή τα δικαιολογητικά που 
καθορίζονται στην παράγραφο §6.3. Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να 

επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο παραλαβής. 

- Θα ελέγχει εάν µε την τελευταία µερίδα παραλαβής έχει επιστραφεί το 

επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας στο φορέα χορήγησής του. 

   

6. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

6.1 ΕΠΙΣΗΜΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Τα επίσηµα δείγµατα της Υπηρεσίας (αν υπάρχουν) λαµβάνονται υπόψη από 
τους κατασκευαστές µόνον για όσα µακροσκοπικά χαρακτηριστικά 

αναγράφονται στην καρτέλα τους και για όσα µακροσκοπικά χαρακτηριστικά 

τυχόν δεν αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή, ως συµπλήρωµα της ΠΕ∆. 

Σε περίπτωση που υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ επιµέρους κατασκευαστικών 

στοιχείων της παρούσας και  του επίσηµου δείγµατος που δεν διευκρινίζονται 
αλλού (π.χ. διαγωνισµός), υπερισχύει η ΠΕ∆. Τα επίσηµα δείγµατα δεν ισχύουν 

για τυχόν κακοτεχνίες ή κατασκευαστικές ατέλειες που µπορεί να υπάρχουν σ' 

αυτά. 

Ο προµηθευτής αφού κατασκευάσει τα βιοµηχανικά πρότυπα, βάσει της 

παραγράφου 5.1.1, υποχρεούται να παραδώσει το επίσηµο δείγµα της 
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Υπηρεσίας στο φορέα από τον οποίο του χορηγήθηκε, χωρίς τις οποιεσδήποτε 

αλλοιώσεις. 

6.2 ΜΕΡΙ∆ΕΣ  

Η ποσότητα θα διαχωριστεί από τον κατασκευαστή - προµηθευτή σε µερίδες 

των 5000 πετσετών, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη του 

διαγωνισµού. Εάν η τελευταία µερίδα είναι µικρότερη των 2500 πετσετών 

συµπεριλαµβάνεται στην προηγούµενη. Αν είναι 2501 και πάνω αποτελούν 
ξεχωριστή µερίδα.  

6.3 ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Κατά την παράδοση των πετσετών θα κατατίθεται και υπεύθυνη ∆ήλωση του 

νόµου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι τα υπό προµήθεια είδη 

συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού ΕΚ 1907/2006-REACH 
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καθώς και όλων των προσθηκών και τροποποιήσεών του. Η δήλωση 

αυτή αφορά στα παρασκευάσµατα καθώς και σε όλα τα αντικείµενα τα οποία 

περιέχουν χηµικές ουσίες στη σύστασή τους ή στα οποία έχουν εφαρµοστεί 
χηµικές ουσίες και παρασκευάσµατα κατά την παραγωγή τους. Η Υπηρεσία 

διατηρεί το δικαίωµα εάν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκοµιστούν 

δικαιολογητικά τεκµηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιµές  

(§5.1.2.3).  

Παρατήρηση: Μεταξύ των ουσιών που υφίστανται περιορισµούς (restrictions) 
βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας (§2.1-1, -2) είναι και οι ακόλουθες: 

List of Aromatic Amines -Azocolourants [REACH Annex XVII- APPENDIX 8- 

POINT 43 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β” της ΠΕ∆).  

“Blue Colorant”  [REACH Annex XVII- APPENDIX 9- POINT 43] 

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

7.1 ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ REACH 

Οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό υποχρεούνται, µαζί µε την τεχνική τους 

προσφορά, να προσκοµίσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµου 1599/1986, στην 

οποία θα δηλώνουν ότι τα υπό προµήθεια είδη συµµορφώνονται µε τις 

απαιτήσεις του Κανονισµού ΕΚ 1907/2006-REACH (Registration, Evaluation 
and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και όλων των 

προσθηκών και τροποποιήσεών του. Η δήλωση αυτή αφορά στα 

παρασκευάσµατα καθώς και σε όλα τα αντικείµενα τα οποία περιέχουν χηµικές 

ουσίες στη σύστασή τους ή στα οποία έχουν εφαρµοστεί χηµικές ουσίες και 

παρασκευάσµατα κατά την παραγωγή τους. Η Υπηρεσία, µετά την υπογραφή 
της σύµβασης, διατηρεί το δικαίωµα όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει 

να προσκοµιστούν δικαιολογητικά τεκµηρίωσης ή να διενεργηθούν 

εργαστηριακές δοκιµές. 

7.2 ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι προµηθευτές µαζί µε την προσφορά τους υποχρεούνται να καταθέσουν µία  
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(1) πετσέτα από τον κάθε ζητούµενο τύπο της προµήθειας ως δείγµατα (εκτός 

και εάν από την ισχύουσα νοµοθεσία ή τη ∆ιακήρυξη ορίζεται ρητά ότι δεν 

πρέπει να κατατίθενται δείγµατα ή ότι εάν κατατίθενται δεν θα 

λαµβάνονται υπόψη), τα οποία θα ελέγχονται µακροσκοπικά από την 

Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕ∆. Κατά 

το µακροσκοπικό έλεγχο θα απορρίπτονται οι προσφορές των προµηθευτών, 

των οποίων τα δείγµατα δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

Τα δείγµατα των προµηθευτών δύναται να έχουν ελαφρές µόνον αποκλίσεις 
από την παρούσα ΠΕ∆ και από το επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας ως προς την 

κατασκευή, δεδοµένου ότι στο στάδιο αξιολόγησης θα ελέγχεται η 

κατασκευαστική δυνατότητα των προµηθευτών και η επιµέλεια της κατασκευής. 

Οι όποιες αποκλίσεις από την ΠΕ∆ και το επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας σε 

αυτό το στάδιο δεν δεσµεύουν την Υπηρεσία και θα πρέπει να έχουν αρθεί στο 
στάδιο έγκρισης του βιοµηχανικού προτύπου καθώς επίσης και στην παράδοση 

όλης της παραγωγής.  

7.3 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος στην προσφορά του να επισυνάψει 
συµπληρωµένο αναλυτικό φυλλάδιο µε τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ», σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 

του Παραρτήµατος “Γ” της παρούσας [το υπόδειγµα υπάρχει αναρτηµένο και 

στην ιστοσελίδα «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ»  

(http://www.geetha.milgr/), επιλέγοντας αρχικά «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΝΤΥΠΑ – 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ» και στη συνέχεια «ΕΝΤΥΠΑ»]. ∆ιευκρινίζεται ότι, η κατάθεση 

του ανωτέρω φυλλαδίου δεν απαλλάσσει τους προµηθευτές από την 

υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που 

καθορίζονται µε την παρούσα Προδιαγραφή. 

8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΛΑ 

ΠΕ∆ = Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων 

Ε.∆. = Ένοπλες ∆υνάµεις 

Π.Α. = Πολεµική Αεροπορία 

Ε.Σ. = Ελληνικός Στρατός 

Σ.Ξ. = Στρατός Ξηράς 

Π.Ν. = Πολεµικό 

Ναυτικό cm = εκατοστά 

mm= χιλιοστά 

Reach = Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals 
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9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

Ωφέλιµα σχόλια (εισηγήσεις για αλλαγές, προσθέσεις, αφαιρέσεις) και κάθε 
σχετική πληροφορία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη βελτίωση της 
παρούσας ΠΕ∆, µπορεί να γίνει µέσω συµπλήρωσης κατάλληλου εντύπου, υπό 
τον τίτλο ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Ή ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕ∆, του 
Παραρτήµατος “∆” της παρούσας [το έντυπο υπάρχει αναρτηµένο και στην 
ιστοσελίδα  «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΝΟΠΛΩΝ  ∆ΥΝΑΜΕΩΝ» 
(http://www.geetha.milgr/), επιλέγοντας αρχικά «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΝΤΥΠΑ – 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ» και στη συνέχεια «ΕΝΤΥΠΑ»]. 
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A-1 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “A” ΣΤΗΝ ΠΕ∆-Α-00137 

ΤΥΧΑΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

α. Βασική επιδίωξη στο δειγµατοληπτικό έλεγχο είναι η εξασφάλιση της 

βεβαιότητας ότι το δείγµα, το οποίο επιλέγεται από έναν συγκεκριµένο αριθµό 
µονάδων, ζευγών ή όποιων άλλων οµάδων του προϊόντος αναφέρεται στις 

αντίστοιχες παραγράφους της παρούσας ΠΕ∆, αντιπροσωπεύει την ποιότητα 

αυτών των µονάδων, ζευγών ή των όποιων άλλων οµάδων.  

β.  Η διαδικασία επιλογής από µια µερίδα πρέπει να γίνεται χωρίς 

προκατάληψη.   

γ. Η διαδικασία επιλογής ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος ονοµάζεται 

«τυχαία δειγµατοληψία».      

2. ΛΗΨΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

α. Το δείγµα αποτελείται από τον αριθµό των µονάδων του προϊόντος που 

λαµβάνονται από µια µερίδα µε βάση τις αναφερόµενες ποσότητες των 

πινάκων των αντίστοιχων παραγράφων της παρούσας ΠΕ∆.      

β. Τυχαία δειγµατοληψία είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται για τη λήψη 

µονάδων από µία µερίδα, έτσι ώστε κάθε µονάδα της µερίδας αναφέρεται στις 
αντίστοιχες παραγράφους της παρούσας ΠΕ∆ να έχει την ίδια πιθανότητα, 

ανεξάρτητα από την ποιότητά της, να συµπεριληφθεί στο δείγµα.    

γ.  Απαγορεύεται η λήψη δειγµάτων από µία µόνο θέση της µερίδας. 

δ.  Στη συνολική ποσότητα (λαµβανοµένων υπόψη των δειγµάτων όλων των 

µερίδων) πρέπει γενικά να «συµµετέχει» το κάθε µέγεθος κατ’ αναλογία της 
ποσόστωσης των µεγεθών της συγκεκριµένης προµήθειας. Ακολουθείται το 

παράδειγµα της παραγράφου της ΠΕ∆. Αν κατά την εφαρµογή των §4 & 5 

(επιλογή τυχαίων αριθµών) και πριν ληφθούν τα δείγµατα διαπιστωθεί ότι θα 

υπάρξει σηµαντική απόκλιση από την ποσόστωση των µεγεθών της 

προµήθειας, για παράδειγµα µέσω του packing list, θα πρέπει η διαδικασία της 
επιλογής µέσω των τυχαίων αριθµών να επαναληφθεί.   

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ  

α. Για τη λήψη τυχαίου δείγµατος από µια µερίδα θα χρησιµοποιείται ο πίνακας 
τυχαίων αριθµών που ακολουθεί. 

β.  Κάθε χαρτοκιβώτιο της µερίδας πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό 

αριθµό.  

γ.  Οι τυχαίοι αριθµοί του πίνακα έχουν σχηµατιστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε 

ψηφίο από 0 έως 9 έχει την ίδια πιθανότητα επιλογής.  

δ.  Η τυχαία φύση των αριθµών του διατηρείται ανεξάρτητα από τον τρόπο 

ανάγνωσης (οριζόντια, διαγώνια, προς τα πάνω ή κάτω της στήλης κ.ο.κ). 

ε.  ∆ιψήφιοι αριθµοί αρκούν για µερίδες µε λιγότερες από 100 µονάδες, 

τριψήφιοι για µερίδες µε λιγότερες από 1000 µονάδες κ.ο.κ. 

στ.  Για µερίδες πολύ µεγάλου µεγέθους (άνω των 100.000 µονάδων) ο πίνακας 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί αν αγνοηθεί το κενό µεταξύ των στηλών. 
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4.  ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ  

Για την επιλογή τυχαίων αριθµών µε τη βοήθεια του πίνακα, ακολουθείται η 
παρακάτω διαδικασία: 
                                                                                       Α-2 

α.  Επιλέγονται µε κλήρωση µία γραµµή και µία στήλη του πίνακα. 

β. Επιλέγεται τυχαία η κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθούµε (πάνω ή 

κάτω). 

γ. Επιλέγεται τυχαία από τους πενταψήφιους αριθµούς της συγκεκριµένης 

γραµµής και στήλης και – ανάλογα µε το µέγεθος της µερίδας – κατάλληλος 

αριθµός ψηφίων, ώστε να δηµιουργηθούν οι τυχαίοι αριθµοί (π.χ. για µερίδα µε 

λιγότερες από 1000 µονάδες πρέπει να επιλεχθούν τρία ψηφία, τα οποία 

µπορούν να προκύψουν από όλους τους δυνατούς συνδυασµούς µεταξύ των 
ψηφίων των πενταψήφιων αριθµών, π.χ. 1ο – 2ο – 3ο, 1ο – 3ο – 4ο, 2ο – 3ο – 

5ο κ.ο.κ). 

δ. ∆εν λαµβάνονται υπόψη κατά την ανάγνωση των τυχαίων αριθµών αυτοί που 

υπερβαίνουν το µέγεθος της µερίδας. 

5. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 

α. Υποθέτουµε ότι πρέπει να ληφθεί δείγµα 5 µονάδων από µερίδα που 

περιέχει 50 µονάδες αριθµηµένες από 1 έως 50. 

β.  Επιλέχθηκαν µε κλήρωση η στήλη 5 και η σειρά 17. 

γ. Επιλέχθηκε να προχωρήσουµε προς τα κάτω και να λαµβάνουµε το 1ο και 

3ο από τα πέντε ψηφία των αριθµών. 

δ. Οι τυχαίοι αριθµοί που προκύπτουν είναι το 83, το οποίο δεν λαµβάνεται 

υπόψη αφού υπερβαίνει το 50 δηλ. το µέγεθος της µερίδας, το 32, το 22, το 46, 

το 01 και το 40. 

ε. Εποµένως οι µονάδες µε αριθµούς 1, 22, 32, 40 και 46 πρέπει να ληφθούν 

από τη µερίδα για να σχηµατίσουν ένα τυχαίο δείγµα 5 µονάδων. 

6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

α. Ως µερίδα, για την εφαρµογή της τυχαίας δειγµατοληψίας, θεωρείται 

ολόκληρη η ποσότητα των χαρτοκιβωτίων στα οποία είναι συσκευασµένες οι 

πετσέτες µιας µερίδας, όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 6.2 της 

προδιαγραφής. 

β. Τα παραπάνω χαρτοκιβώτια θα πρέπει να έχουν αριθµηθεί ένα προς ένα.  

γ. Για τη διενέργεια του µακροσκοπικού και των εργαστηριακών Ελέγχων θα 

πρέπει να καθοριστούν, µε τη διαδικασία που προαναφέρθηκε, όσα 

χαρτοκιβώτια απαιτούνται για να αποτελέσουν τυχαίο δείγµα (για 

µακροσκοπικό και εργαστηριακό έλεγχο) και από τα οποία θα ληφθούν όσες 

πετσέτες προβλέπονται στους πίνακες της παρούσας ΠΕ∆.  Από ένα 
χαρτοκιβώτιο των πενήντα πετσετών δεν επιτρέπεται να ληφθούν 

περισσότερες από πέντε (5) πετσέτες σε ότι αφορά τον µακροσκοπικό έλεγχο 

µόνον. Για τον εργαστηριακό έλεγχο επιτρέπεται η λήψη µόνον ενός (1) 

τεµαχίου ανά χαρτοκιβώτιο.  

δ. Οι προµηθευτές υποχρεούνται πριν από την οριστική παραλαβή των 

ειδών, να συσκευάσουν τα χαρτοκιβώτια που ανοίχτηκαν. 
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                                                                                      A-3 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 10480 15011 01536 02011 81647 91646 69179 14194 62590 36207 20969 99570 91291 90700 

2 22368 46573 25595 85393 30995 89198 27982 53402 93965 34095 52666 19174 39615 99505 

3 24130 48360 22527 97265 76393 64809 15179 24830 49340 32081 30680 19655 63348 58629 

4 42167 93093 06243 61680 07856 16376 39440 53537 71341 57004 00849 74917 97758 16379 

5 37570 39975 81837 16656 06121 91782 60468 81305 49684 60672 14110 06927 01263 54613 

6 77921 06907 11008 42751 27756 53498 18602 70659 90655 15053 21916 81825 44394 42880 

7 99562 72905 56420 69994 98872 31016 71194 18738 44013 48840 63213 21069 10634 12952 

8 96301 91977 05463 07972 18876 20922 94595 56869 69014 60045 18425 84903 42508 32307 

9 89579 14342 63661 10281 17453 18103 57740 84378 25331 12566 58678 44947 05585 56941 

10 85475 36857 53342 53988 53060 59533 38867 62300 08158 17983 16439 11458 18593 64952 

11 28918 69578 88231 33276 70997 79936 56865 05859 90106 31595 01547 85590 91610 78188 

12 63553 40961 48235 03427 49626 69445 18663 72695 52180 20847 12234 90511 33703 90322 

13 09429 93969 52636 92737 88974 33488 36320 17617 30015 08272 84115 27156 30613 74952 

14 10365 61129 87529 85689 48237 52267 67689 93394 01511 26358 85104 20285 29975 89868 

15 07119 97336 71048 08178 77233 13916 47564 81056 97735 85977 29372 74461 28551 90707 

16 51085 12765 51821 51259 77452 16308 60756 92144 49442 53900 70960 63990 75601 40719 

17 02368 21382 52404 60268 89368 19885 55322 44819 01183 65255 64835 44919 05944 55157 

18 01011 54092 33362 94904 31273 04146 18594 29852 71585 85030 51132 01915 92747 64951 

19 52162 53916 46369 58586 23216 14513 83149 98736 23495 64350 94738 17752 35156 35749 

20 07056 97628 33787 09998 42698 06691 76988 13602 51851 46104 88916 19509 25625 58104 

21 48663 91245 85828 14346 09172 30168 90229 04734 59193 22178 30421 61666 99904 32812 

22 54164 58492 22421 74103 47070 25306 76468 26348 58151 06646 21524 15227 96909 44592 

23 42639 32363 05597 24200 13363 38005 94342 28728 45806 06912 17012 64161 18296 22851 

24 29334 27001 87637 87308 58731 00256 45834 15398 46557 41135 10367 07684 36188 18810 

25 02488 33062 28834 07351 19731 92420 60952 61280 50001 67658 32586 86679 50720 94953 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

26 81525 72295 04839 96423 24878 82651 66566 14778 76797 14780 13300 87074 79666 95725 

27 29676 20591 68086 26432 46901 20849 89768 81536 86645 12659 92259 57102 80428 25280 

28 00742 57392 39064 66432 84673 40027 32832 61362 98947 96067 64760 64584 96096 98253 

29 05366 04213 25669 26422 44407 44048 37936 63904 45766 66134 75470 66520 34693 90449 

30 91921 26418 64117 94305 26766 25940 39972 22209 71500 64568 91402 42416 07844 69618 

31 00582 04711 87917 77341 42206 35126 74087 99547 81817 42607 43808 76655 62028 76630 

32 00725 69884 62797 56170 86324 88072 76222 36086 84637 93161 76038 65855 77919 88006 

33 69011 65795 95876 57293 18988 27354 26575 08625 40801 59920 29841 80150 12777 48501 

34 25976 57948 29888 88604 67917 48708 18912 82271 65424 69774 33611 54262 85963 03547 

35 09763 83473 73577 12908 30883 18317 28290 35797 05998 41688 34952 37888 38917 85050 

36 91567 42595 27958 30134 04024 86385 29880 99730 55536 84855 29080 09250 79656 73211 

37 17955 56349 90999 49127 20044 59931 06115 20542 18059 02003 73708 83517 36103 42791 

38 46503 18584 18845 49618 02304 51038 20655 58727 28168 15475 56942 53389 20562 87338 

39 92157 89634 94824 78171 84610 82834 09922 25417 44137 48413 25555 21246 15509 20468 

40 14577 62765 35605 81263 39667 47358 56873 56307 61607 49518 89656 20103 77490 18062 

41 98427 07523 33362 64270 01638 92477 66969 98470 04880 45585 46565 04102 46880 45709 

42 34914 63976 88720 82765 34476 17032 87589 40836 32427 70002 70663 88863 77775 69348 

43 70060 28277 39475 46473 23219 53416 94970 25832 69975 94884 19661 72828 00102 66794 

44 53976 54914 06990 67245 68350 82948 11398 42878 80287 80267 47363 46634 06541 97809 

45 76072 29515 40980 07391 58745 25774 22987 80059 39911 96189 41151 14222 60697 59583 

46 90725 52210 83974 29992 65831 38857 50490 83765 95657 14361 31720 57375 56228 41546 

47 64364 67412 33339 31926 14883 24413 59744 92351 97473 89286 35931 04110 23726 51900 

48 08962 00858 31662 25388 61642 34072 81249 35648 56891 69352 48373 45578 78540 81788 

49 95012 68379 93526 70765 10592 04542 76463 54328 02349 17247 28865 14777 62730 92277 

50 15664 10493 20492 38391 91132 21999 59516 81652 27195 48223 46751 22923 32261 85653 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

51 16408 81899 04153 53381 79401 21438 83035 92350 36693 31238 59649 91754 72772 02338 

52 18629 81953 05520 91962 04739 13092 97662 24822 94730 06496 35090 04822 86774 98289 

53 73115 35101 47498 87637 99016 71060 88824 71013 18735 20286 23153 72924 35165 43040 

54 57491 16703 23167 49323 45021 33132 12544 41035 80780 45393 44812 12515 98931 91202 

55 30405 83946 23792 14422 15059 45799 22716 19792 09983 74353 68668 30429 70735 25499 

56 16631 35006 85900 98275 32388 52390 16815 69298 82732 38480 73817 32523 41961 44437 

57 96773 20206 42559 78985 05300 22164 24369 54224 35083 19687 11052 91491 60383 19746 

58 38935 64202 14349 82674 66523 44133 00697 35552 35970 19124 63318 29686 03387 59846 

59 31624 76384 17403 53363 44167 64486 64758 75366 76554 31601 12614 33072 60332 92325 

60 78919 19474 23632 27889 47914 02584 37680 20801 72152 39339 34806 08930 85001 87820 

61 03931 33309 57047 74211 63445 17361 62825 39908 05607 91284 68833 25570 38818 46920 

62 74426 33278 43972 10119 89917 15665 52872 73823 73144 88662 88970 74492 51805 99378 

63 09066 00903 20795 95452 92648 45454 09552 88815 16553 51125 79375 97596 16296 66092 

64 42238 12426 87025 14267 20979 04508 64535 31355 86064 29472 47689 05974 52468 16834 

65 16153 08002 26504 41744 81959 65642 74240 56302 00033 67107 77510 70625 28725 34191 

66 21457 40742 29820 96783 29400 21840 15035 34537 33310 06116 95240 15957 16572 06004 

67 21581 57802 02050 89728 17937 37621 47075 42080 97403 48626 68995 43805 33386 21597 

68 55612 78095 83197 33732 05810 24813 86902 60397 16489 03264 88525 42786 05269 92532 

69 44657 66999 99324 51281 84463 60563 79312 93454 68876 25471 93911 25650 12682 73572 

70 91340 84979 46949 81973 37949 61023 43997 15263 80644 43942 89203 71795 99533 50501 

71 91227 21199 41935 27022 84067 05462 35216 14486 29891 68607 41867 14951 91696 85065 

72 50001 38140 66321 19924 72163 09538 12151 06878 91903 18749 34405 56087 82790 70925 

73 65390 05224 72958 28609 81406 39147 25549 48542 42627 45233 57202 94617 23772 07896 

74 27504 96131 83944 41575 10573 08619 64482 73923 36152 05184 94142 25299 84387 34925 

75 37169 94851 39117 89632 00959 16487 65536 49071 39782 17095 02330 73401 00275 48280 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

76 11508 70225 51111 38351 19444 66499 71945 05422 13442 78675 84081 66938 93654 39894 

77 37449 30362 06694 54690 04052 53115 62757 95348 78662 11163 81651 50245 34971 52924 

78 46515 70331 85922 38329 57015 15765 97161 17869 45349 61796 66345 81073 49106 79860 

79 30986 81223 42416 58353 21532 30502 32305 86482 05174 07901 54339 58861 74818 46942 

80 63798 64995 46583 09785 44160 78128 83991 42865 92520 83531 80377 35909 81250 54238 

81 82486 84846 99254 67632 43218 50076 21361 64816 51202 88124 41870 52689 51275 83556 

82 21885 32906 92431 09060 64297 51674 64126 62570 26123 05155 59194 52799 28225 85762 

83 60336 98782 07408 53458 13564 59089 26445 29789 85205 41001 12535 12133 14645 23541 

84 43937 46891 24010 25560 86355 33941 25786 54990 71899 15475 95434 98227 21824 19585 

85 97656 63175 89303 16275 07100 92063 21942 18611 47348 20203 18534 03862 78095 50136 

86 03299 01221 05418 38982 55758 92237 26759 86367 21230 98442 08303 56613 91511 75928 

87 79626 06484 03574 17668 07785 76020 79924 25651 83325 88428 85076 72811 22717 50585 

88 85636 68335 47539 03129 65651 11977 02510 26113 99447 68645 34327 15152 55230 93448 

89 18039 14367 61337 06177 12143 46609 32989 74014 64708 00533 35398 58408 13261 47908 

90 08362 15656 60627 36478 65648 16764 53412 09013 07832 41574 17639 82163 60859 75567 

91 79556 29068 04142 16268 15387 12856 66227 38358 22478 73373 88732 09443 82558 05250 

92 92608 82674 27072 32534 17075 27698 98204 63863 11951 34648 88022 56148 34925 57031 

93 23982 25835 40055 67006 12293 02753 14827 23235 35071 99704 37543 11601 35503 85171 

94 09915 96206 05908 97901 28395 14186 00821 80703 70426 75647 76310 88717 37890 40129 

95 59037 33300 26695 62247 69927 76123 50842 43834 86654 70959 79725 93872 28117 19233 

96 42488 78077 69882 61677 34136 79180 97526 43092 04098 73571 80799 76536 71255 64239 

97 46764 86273 63003 93017 31204 36692 40202 35275 57306 55543 53203 18098 47625 88684 

98 03237 45430 55417 63282 90816 17349 88298 90183 36600 78406 06216 95787 42579 90730 

99 86591 81482 52667 61582 14972 90053 89534 76036 49199 43716 97548 04379 46370 28672 

100 38534 01715 94964 87288 65680 43772 39560 12918 86537 62738 19636 51132 25739 56947 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ” ΣΤΗΝ ΠΕ∆-Α-00137 

 

ΕΝΤΥΠΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕ∆(1): 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΕ∆(2): 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ∆(3): 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕ∆ (4) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ  
(5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (6) 

-  

    

    

    

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (7) 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: 
(1) Αναγράφεται ο κωδικός της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται 

συµµόρφωση (Παράδειγµα: ΠΕ∆-Α-00079) 
(2) Αναγράφεται η έκδοση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται 

συµµόρφωση (Παράδειγµα: 1η) 
(3) Αναγράφεται η τροποποίηση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται 

συµµόρφωση (Παράδειγµα: 1η). Στην περίπτωση µη ύπαρξης τροποποίησης, 
η θέση αυτή του εντύπου παραµένει κενή.   

(4) Αναγράφεται ο αριθµός παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, 
για την οποία δηλώνεται συµµόρφωση (Παράδειγµα: 4.6.1). Στον πίνακα του 
Φύλλου Συµµόρφωσης αναγράφονται απαραίτητα όλες οι παράγραφοι και 
υποπαράγραφοι του κυρίως κειµένου και των παραρτηµάτων & προσθηκών. 
Εφόσον µία παράγραφος ή/και υποπαράγραφος έχει καταργηθεί από την 
αναγραφόµενη τροποποίηση, η συγκεκριµένη παράγραφος ή υποπαράγραφος 
της προδιαγραφής δεν περιλαµβάνεται στον πίνακα του Φύλλου 
Συµµόρφωσης. Στον πίνακα περιλαµβάνονται και παράγραφοι ή/και 
υποπαράγραφοι που προστέθηκαν µε την αναγραφόµενη τροποποίηση.  

(5) Αναγράφεται ο τίτλος της παραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία 
δηλώνεται συµµόρφωση, που αντιστοιχεί στον αριθµό που συµπληρώθηκε 
στην ίδια γραµµή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παράδειγµα: Ούγια). Στην 
περίπτωση υποπαραγράφων για τις οποίες δεν υπάρχει τίτλος, αναγράφεται 
είτε  
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σύντοµη περιγραφή του περιεχοµένου της υποπαραγράφου, ή οι πρώτες τρεις ως 
πέντε λέξεις της υποπαραγράφου, ακολουθούµενες από αποσιωπητικά. Εφόσον 
ο τίτλος, το περιεχόµενο ή η σύνταξη µιας παραγράφου ή υποπαραγράφου έχει 
τροποποιηθεί από την αναγραφόµενη τροποποίηση, συµπληρώνεται ο τίτλος, το 
περιεχόµενο ή οι αρχικές λέξεις που αναφέρονται στην τροποποίηση. Στους 
πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών αναφέρεται η ονοµασία της κάθε ιδιότητας.       

(6) Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συµφωνία ή την υπερκάλυψη της 
σχετικής απαίτησης, της παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής 
που αντιστοιχεί στον αριθµό που συµπληρώθηκε στην ίδια γραµµή της πρώτης 
στήλης του πίνακα (Παράδειγµα: Συµφωνώ). Στην περίπτωση υπερκάλυψης, 
αυτή αιτιολογείται και, κατά περίπτωση, επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα, που 
επιβεβαιώνουν την αιτιολόγηση. Γίνεται επίσης αναγραφή (ή επισύναψη), 
ζητούµενων στην προδιαγραφή στοιχείων ή διευκρινήσεων. Για τις 
παραγράφους ή υποπαραγράφους, που τυχόν δεν αφορούν τη συγκεκριµένη 
προµήθεια, αναφέρεται στην τρίτη στήλη του πίνακα η παρατήρηση, «Μη 
σχετική», ή άλλη παρόµοια. Οι παρατηρήσεις αφορούν στην προδιαγραφή, για 
την οποία δηλώνεται συµµόρφωση, όπως τροποποιήθηκε από την 
αναφερόµενη τροποποίηση.  

(7) Χώρος για την υπογραφή και τη σφραγίδα του προσφέροντος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “∆” ΣΤΗΝ ΠΕ∆-Α-00137 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Ή ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕ∆ 

Αποστολή Συµπληρωµένου Εντύπου προς ΓΕΕΘΑ/∆2/Γ: 
Fax: +210-6574158 ή (κατά 

προτίµηση) e-mail: 
h.specifications@hndgs.mil.gr 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Ή ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕ∆ (1):     
ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΕ∆ (2):  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ∆ (3): 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ (4):  
ΑΡ. FAX (5):  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ (5):  

ΣΧΟΛΙΑ (6)  
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 

(1) Αναγράφεται ο αριθµός σχεδίου (στην περίπτωση Τεχνικού ∆ιαλόγου) ή ο 
κωδικός ισχύουσας (στην περίπτωση σχολιασµού εκτός Τεχνικού ∆ιαλόγου) 
προδιαγραφής.  

(2) Αναγράφεται η έκδοση της ισχύουσας προδιαγραφής, στην περίπτωση 
σχολιασµού εκτός τεχνικού ∆ιαλόγου. 

(3) Αναγράφεται η υπό σχολιασµό τροποποίηση (εφόσον είναι σχετικό), στην 
περίπτωση σχολιασµού εκτός Τεχνικού ∆ιαλόγου.  

(4) Αναγράφεται η Υπηρεσία (στην περίπτωση σχολιάζοντος εντός ΥΠΕΘΑ ή 
άλλου Υπουργείου / ∆ηµόσιας Υπηρεσίας) ή ο Οργανισµός ή η εταιρεία (στην 
περίπτωση σχολιάζοντας εκπροσώπου Ιδιωτικού φορέα).  

(5) Είναι απαραίτητη η αναγραφή αρ. τηλεφώνου και ενός εκ των άλλων δύο 
πληροφοριών επικοινωνίας (αρ. fax ή κατά προτίµηση e-mail).  

(6) Τα σχόλια παρουσιάζονται σε ελεύθερο κείµενο, σε περισσότερες από µία 
σελίδες, εφόσον απαιτείται.  

 ΕΓΚΡΙΣΗ  
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΠΕ∆-Α-00137 
ΕΚ∆ΟΣΗ 1η  

 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

 ΕΛΕΓΧΟΣ 

 ΘΕΩΡΗΣΗ 

                 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

12-10-15 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Σµχος (Ε) Κωνσταντίνος Π. Καραγιαννόπουλος 

Υποδιοικητής 

 

 

Υπσγός (ΥΟΚ) Στέφανος Μπαντίδης 

       Χειρ. Προµηθειών Εσωτερικού 

 



Β-39 

 

 


