
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∆.18960 
       Σ.6819 
       Ελευσίνα, 8 Οκτ 20 
  
 

ΘΕΜΑ: Κατεπείγουσα Προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού – Μέσων Ατοµικής 
Προστασίας έναντι του Covid-19 (Γάντια Εξεταστικά Μίας Χρήσης) 
   
  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. 7074/27-08-2020 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ποσού εκατόν εβδοµήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(174.000,00 €) επί Αριθµού Λογαριασµού Εξόδων (ΑΛΕ) 2410189001 οικονοµικού 
έτους 2020. 

  η. Τη Φ.831/Α∆.4279/Σ.982/27 Αυγ 20/∆ΑΥ/Γ3/3, µε την οποία 
εγκρίθηκε η προµήθεια υγειονοµικού υλικού – µέσων ατοµικής προστασίας µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε εφαρµογή των προβλέψεων του άρθρου 2, 
παρ. 8 της ανωτέρω (στ) ΠΝΠ. 

  θ. Τη Φ.831/Α∆.4569/Σ.1051/10 Σεπ 20/∆ΑΥ/Γ3/3, µε την οποία 
µεταξύ άλλων, δόθηκε εντολή για προµήθεια του είδους «Γάντια εξεταστικά µη 
αποστειρωµένα χωρίς πούδρα (νιτριλίου ή latex) κατόπιν επανεξέτασης – 
επαναξιολόγησης της απαίτησης από τον αρµόδιο φορέα. 
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  ι. Τη Φ.831/Α∆.4701/Σ.1088/17 Σεπ 20/∆ΑΥ/Γ3/3, µε την οποία 
µεταξύ άλλων, δόθηκε εντολή για υλοποίηση της προµήθειας «Γάντια εξεταστικά 
µη αποστειρωµένα χωρίς πούδρα (νιτριλίου ή latex) µεγεθών «M», «L», «XL». 

  ια. Τη Φ.600/Α∆.10544/Σ.825/24 Σεπ 20/ΓΕΑ/∆ΥΓ/2, µε την οποία 
επανυπεβλήθη απαίτηση για προµήθεια του είδους «Γάντια εξεταστικά µη 
αποστειρωµένα χωρίς πούδρα (νιτριλίου ή latex) και αιτιολογήθηκε ο χαρακτήρας 
της προµήθειας ως «κατεπείγουσας». 

  ιβ. Τη Φ.800/Α∆.10785/Σ.1937/25 Σεπ 20/ΓΕΑ/∆6/4β, µε την οποία 
µας γνωρίστηκε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 58 του ν.4722/2020 παρατείνεται µέχρι 
31 ∆εκεµβρίου 2020 η ισχύς, µεταξύ άλλων, της παρ. 8 του άρθρου 2, του άρθρου 
26 και του άρθρου 27 της ανωτέρω (στ) ΠΝΠ. 

  ιγ. Τη Φ.831/Α∆.4958/Σ.1143/02 Οκτ 20/∆ΑΥ/Γ3/3, µε την οποία 
δόθηκε εντολή για άµεση υλοποίηση της προµήθειας «Γάντια εξεταστικά µη 
αποστειρωµένα χωρίς πούδρα (νιτριλίου ή latex) µεγεθών «M», «L», «XL». 

  ιδ. Το υπ’ αρίθµ. 20REQ007441635 Πρωτογενές Αίτηµα µέσω της 
πλατφόρµας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) για την προµήθεια υλικού θέµατος. 

  ιε. Το υπ’ αρίθµ. 20REQ007443474 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. Οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, στο πλαίσιο 

υλοποίησης της προµήθειας των ειδών θέµατος, για την υποβολή προσφοράς 
µέχρι την 20-10-20, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.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 

Γάντια εξεταστικά µη 
αποστειρώµενα χωρίς 
πούδρα (νιτριλίου ή 
latex) µεγέθους M  

200.000 0,10 15 ηµέρες 

2 

Γάντια εξεταστικά µη 
αποστειρώµενα χωρίς 
πούδρα (νιτριλίου ή 
latex) µεγέθους L 

200.000 0,10 15 ηµέρες 

3 

Γάντια εξεταστικά µη 
αποστειρώµενα χωρίς 
πούδρα (νιτριλίου ή 
latex) µεγέθους XL 

50.000 0,10 15 ηµέρες 
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Επισηµαίνεται ότι τα προσφερόµενα υλικά απαιτείται να πληρούν τις 
προδιαφραφές του παραρτήµατος «Α» της παρούσας. Τυχόν αποκλίσεις από 
τις καθορισθείσες προδιαγραφές, καθιστούν λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

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

από οικονοµική άποψη αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή) σε 
ευρώ ανά τεµάχιο είδους. Επισηµαίνεται ότι η προµήθεια είναι διαιρετή κατ’ είδος, 
µέγεθος και ποσότητα και ως εκ τούτου, δύναται να προκύψουν πέραν του ενός 
ανάδοχοι. 

 
3. Η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών για την προµήθεια είδους 

θέµατος θα γίνει από αρµόδια επιτροπή της Μονάδας σε δηµόσια συνεδρίαση την 
20-10-20, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.µ. 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. 

 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 δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών 

ηµερών, 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 Μονάδας, µετά την 
ολοκλήρωση των µακροσκοπικών ελέγχων, σύµφωνα µε την διαδικασία που 
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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 υπόκειται 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. 

 
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) και Υπσγός 
(ΥΟΚ) Μπαντίδης Στέφανος (τηλ. 210 550 4532). 
 

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

 
 11. Το παρόν αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε αριθµό Α∆ΑΜ: 
20PROC007448822. 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Προδιαγραφή Προµήθειας Μέσων Ατοµικής  
Προστασίας έναντι του Covid-19 (Γαντιών Εξεταστικών Μίας Χρήσης) 
«Β» Υπόδειγµα Ιδιωτικού Συµφωνητικού 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

         Σµχος (Ε) Ιωάννης Γ. Κρουστάλης 
∆ιοικητής 

Υπσγός (ΥΟΚ) Στέφανος Μπαντίδης 
 Χειρ. Προµηθειών Εσωτερικού 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για ενέργεια 
201ΚΕΦΑ/∆5/3 

Αποδέκτες για πληροφορία 
201ΚΕΦΑ/∆3 

 
 



 Α-1 
 

 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (∆5) 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3) 
Ελευσίνα, 8 Οκτ 20  

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
ΜΕ Φ.831/Α∆.18960/Σ.6819     
 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ 

ΤΟΥ COVID-19 (ΓΑΝΤΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) 
 
 
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.  



Α-2 
 

 
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.  
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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. 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Σµχος (Ε) Κωνσταντίνος Π. Καραγιαννόπουλος 

Υποδιοικητής 
 
 

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) 
8 Οκτ 20 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΜΕ Φ.831/Α∆.18960/Σ.6819 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

201 ΚΕΦΑ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Νο    /20 

Για την Προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού – Μέσα Ατοµικής Προστασίας  

έναντι του Covid – 19 (Γάντια Εξεταστικά Μίας Χρήσης)  

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) 

2 
Γάντια εξεταστικά µη 

αποστειρώµενα χωρίς πούδρα 
(νιτριλίου ή latex) µεγέθους M 

200.000   

3 
Γάντια εξεταστικά µη 

αποστειρώµενα χωρίς πούδρα 
(νιτριλίου ή latex) µεγέθους L 

200.000   

4 
Γάντια εξεταστικά µη 

αποστειρώµενα χωρίς πούδρα 
(νιτριλίου ή latex) µεγέθους XL 

50.000   

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: 
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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. 
  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 

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. 
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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, 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. 
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- 

∆ιοικητής                                                                               Ανάδοχος 

 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Σµχος (Ε) Κωνσταντίνος Π. Καραγιαννόπουλος 
Υποδιοικητής 

 
 

Υπσγός (ΥΟΚ) Στέφανος Μπαντίδης 
  Χειρ. Προµηθειών Εσωτερικού  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


