
 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
ΠΡΟΣ:      201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5) 
  Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3) 
       Τηλ.: 210 550 4398 - 4532 
ΚΟΙΝ.:      Φ.831/ΑΔ.24802 
       Σ.8834 
       Ελευσίνα, 30 Δεκ 20 
        
 
ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (2η Επανάληψη 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 5/20 για την Προμήθεια 
Υφασμάτινης Μάσκας Πολλαπλών Χρήσεων) 
   
        Έχοντας υπόψη : 
 
  α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονομικής 
Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  β. Τις διατάξεις του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και 
Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  γ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  δ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη 
Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  ε. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 (ΦΕΚ Β΄ 2300) 
απόφαση των κ. Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ) «Περί Μεταβίβασης 
Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των 
Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από 
αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  στ. Τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α΄ 64/14-3-20 όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 
του Ν.4682/20 και με το άρθρο 6 του ίδιου Νόμου αναριθμήθηκε σε παρ. 10 
σύμφωνα με την οποία «εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος 
εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου 
βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής 
υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να διενεργούνται από 
οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε 
σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων».  
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  ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177, Α΄) με τις 
οποίες μεταξύ άλλων παρατάθηκε η ισχύς της παρ.8 του άρθρου δεύτερου της από 
14-03-20 ΠΝΠ έως την 31-12-20. 
 
  η. Την Φ.831/ΑΔ.8602/Σ.1496/05-08-20/ΓΕΑ/Δ6 Διαταγή με την οποία 
δόθηκαν οδηγίες στους εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με τον τρόπο υλοποίησης 
των προμηθειών προστατευτικών υγειονομικών υλικών και ειδικότερα στην παρ.3 
αυτού όπου καθορίστηκαν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν με μέριμνα ΓΕΑ/ΔΥΓ 
προκειμένου να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 2 πα.8 της από 14-03-
2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’64) για «έκτακτη προμήθεια». 
 
  θ. Την υπ’ αρίθμ. 7074/27-08-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΑΥ) με ΑΔΑ: 6Σ516-ΔΒΓ ποσού: εκατόν εβδομηντα τεσσάρων χιλιάδων 
(174.000,00 €). 
 
  ι. Το Φ.600/ΑΔ.11030/Σ.856/06-10-20/ΓΕΑ/ΔΥΓ έγγραφο με το 
οποίο: 
 
   (1) Προβλήθηκε η έκτακτη απαίτηση για την προμήθεια 40.000 
τεμαχίων μη ιατρικών υφασμάτινων μασκών προστασίας πολλαπλών χρήσεων. 
 
   (2) Κρίθηκε επιβεβλημένη η υπόψη προμήθεια ώστε να δοθεί σε 
όλο το προσωπικό της ΠΑ καθόσον: 
 
          (α) Η ιατρικής μάσκα μιας χρήσης αποτελεί κρίσιμο υλικό για τις 
υγειονομικές δομές με μη σταθερή διαθεσιμότητα και τιμή στην αγορά. 
 
          (β) Η ανάγκη προστασίας του στόματος και της μύτης συνεχώς 
αυξάνεται σε όλο και περισσότερες εκφάνσεις της ζωής μας. 
 
          (γ) Τα δεδομένα της πορείας της πανδημίας είναι πιθανό να 
οδηγήθουν σε καθολική χρήση σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους. 
 
   (3) Περιλήφθηκε ως Παράρτημα «Α» τεχνική περιγραφή του προς 
προμήθεια είδους θέματος. 
    
  ια. Την υπ’αριθμ. Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 
64450 ΦΕΚ Β’4484/Β/11-10-2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα 
προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19.» καθώς και την υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ 67851/22-1020 

Εγκύκλιο του Υπ.Υγείας «Συστάσεις Αναφορικά με τη χρήσης μάσκας στο πλαίσιο 
της πανδημίας COVID-19» σύμφωνα με τις οπόιες «επιβάλλεται η υποχρέωση 
χρήσης μη ιατρικής μάσκας με βάση το επιδημιολογικό επίπεδο στο οποίο 
εντάσσεται κάθε Περιφερειακή Ενότητα α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους 
εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία 
οποιοσδήποτε άλλου προσώπου και β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, όπου 
δεν είναι δυνατή η τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων. Σε 
περίπτωση που μια περιοχή εντάσσεται στη στήλη με το πολύ υψηλό 
επιδημιολογικό επίπεδο επιβάλλεται μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους 
εργασίας και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους.» 
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  ιβ. Τη Φ.831/ΑΔ.5560/Σ.1279/03-11-20/ΔΑΥ/Γ3/2 απόφαση, με την 
οποία εγκρίθηκε η προμήθεια υφασμάτινων μασκών πολλαπλής χρήσης με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της 
κείμενης εθνικής νομοθεσίας σε εφαρμογή των προβλέψεων του Άρθρου δεύτερου 
παρ.8 της από 14-03-20 ΠΝΠ (Ν.4682/20) και με την οποία παρασχέθηκαν 
περαιτέρω οδηγίες για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας. 
 
  ιγ. Το υπ’ αρίθμ. 20REQ007595141 Πρωτογενές Αίτημα μέσω της 
πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) για την προμήθεια υλικού θέματος. 
 
  ιδ. Το υπ’ αρίθμ. 20REQ007952485 Εγκεκριμένο Αίτημα μέσω της 
πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) για την προμήθεια υλικών θέματος.  
 
  ιε.  Τη Φ.831/ΑΔ.21131/Σ.7581/09-11-20/201ΚΕΦΑ/Δ5/3 σχετική με 
την οποία διενεργήθηκε η υπ’αριθμ. 05/20 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για την προμήθεια υφασμάτινων μασκών πολλαπλής χρήσης. 
 
  ιστ. Τη Φ.831/ΑΔ.21488/Σ.7702/12-11-20/201ΚΕΦΑ/Δ5/3 (ΑΔΑ: 
Ψ0ΤΞ6-ΖΜΒ) απόφαση συγκρότησης επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης 
ενστάσεων – προσφυγών για την ΠΕΕ 05/20. 
 
  ιζ. Το από 12-11-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομέιου με το 
οποίο ο οικονομικός φορέας «ΚΑΡΤΕΧ-Ν.ΚΑΡΑΛΗΣ &ΣΙΑ ΕΕ» έθεσε θέμα 
ορθότητας της τεχνικής περιγραφής και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι από τα 
χαρακτηριστικά των παραγράφων 13β εως 13δ αυτής θα πρέπει να πληρείται ένα 
εκ των τριών διαζευκτικά και όχι σωρευτικά.   
 
  ιη. Το από 13-11-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το 
οποίο το ΓΕΑ/ΔΥΓ/2 γνωστοποίησε στο 201 ΚΕΦΑ ότι συμφωνεί με την απόψη 
του οικονομικού φορέα. 
 
  ιθ. Το Φ.831/ΑΔ.21627/Σ.7755/16-11-20/201ΚΕΦΑ/Δ5/3 έγγραφο με 
το οποίο υποβλήθηκε στη Διοίκηση το από 16-11-2020 Πρακτικό Επιτροπής 
Διενέργειας με το οποίο η εν λόγω επιτροπή : 
 
  (1) Δεν προέβη σε αξιολόγηση των ληφθέντων προσφορών των 
εταιρειών ΄΄KARTEX & ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄ και ΄΄ΝΟ LIMIT MEΠΕ΄΄ και 
 
  (2) Ομόφωνα εισηγήθηκε την ματαίωση του διαγωνισμού, και την 
επανάληψή του μετά την υποβολή της σχετικής αλληλογραφίας στην ΔΑΥ/Γ3 για 
την αξιολόγηση και την παροχή περαιτέρω οδηγιών. 
 
  κ.  Το από 19-11-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το 
οποίο το ΓΕΑ/ΔΥΓ/2 απέστειλε ορθή επαναδιατύπωση της παραγράφου 13 της 
τεχνικής περιγραφής. 
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  κα.  Τη Φ.831/ΑΔ.5988/Σ.1385/24-11-20/ΔΑΥ/Γ3/2 απόφαση, με την 
οποία έγινε αποδεκτή η εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας, ως παρ. ιθ (2) 
ανωτέρω και εγκρίθηκε η ματαίωση και επανάληψη της υπ’αριθμ.05/20 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υφασμάτινων μασκών 
πολλαπλής χρήσης µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, λόγω της 
αναγκαιότητας τροποποίησης της τεχνικής περιγραφής των προς προµήθεια 
ειδών. 
 
  κβ. Τη Φ.831/ΑΔ.22541/Σ.8084/30-11-20/201ΚΕΦΑ/Δ5/3 σχετική με την 
οποία διενεργήθηκε επανάληψη της υπ’αριθμ. 05/20 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την προμήθεια είδους θέματος. 
 
  κγ. Τη Φ.800/ΑΔ.13740/Σ.1048/10-12-20/ΓΕΑ/ΔΥΓ με την οποία η 
ΔΥΓ/ΓΕΑ απέσ τειλε νέα τεχνική περιγραφή για την προμήθεια θέματος και 
αιτήθηκε ματαιώση και επανάληψη της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας.   
 
  κδ. Το Φ.831/ΑΔ.23817/Σ.8535/17-12-20/201ΚΕΦΑ/Δ5/3 έγγραφο με 
το οποίο υποβλήθηκε στη Διοίκηση το από 16-12-2020 Πρακτικό Επιτροπής 
Διενέργειας με το οποίο η εν λόγω επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη και την 
ανωτέρω σχετική παρ. κγ της ΔΥΓ/ΓΕΑ: 
 
  (1) Δεν προέβη σε αξιολόγηση των ληφθέντων προσφορών των 
εταιρειών «ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΘΡΑΣ.ΦΑΙΔΩΝ», «ΝΟ LIMIT M.EΠΕ», «ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», «VALIS A.E.B.E.», «ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ &ΣΙΑ Ο.Ε.» και «ΚΑΡΑΛΗΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.». 
 
  (2) Ομόφωνα εισηγήθηκε την ματαίωση του διαγωνισμού, και την 
επανάληψή του μετά την υποβολή της σχετικής αλληλογραφίας στην ΔΑΥ/Γ3 για 
την αξιολόγηση και την παροχή περαιτέρω οδηγιών. 
 
        κε.  Τη Φ.831/ΑΔ.6521/Σ.1542/28-12-20/ΔΑΥ/Γ3/2 απόφαση, με την 
οποία έγινε αποδεκτή η εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας, ως παρ. κδ (2) 
ανωτέρω και εγκρίθηκε η ματαίωση και η εκ νέου επανάληψη της υπ’αριθμ.05/20 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υφασμάτινων μασκών 
πολλαπλής χρήσης µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (κύρωση με 
Ν.4682/20 και παράταση της με Ν.4722/20), με τροποποίηση των όρων και 
ειδικότερα της τεχνικής περιγραφής των προς προµήθεια ειδών η οποία θα 
διαμορφωθεί σύμφωνα με το Παράρτημα «Α» της ανωτέρω σχετικής ως παρ. κγ 
της παρούσας. 
 
     κστ. Την υπ’ αρίθμ. 17707/28-12-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΑΥ) τύπου Β επί ΑΛΕ 2410103001 με ΑΔΑ: 9ΩΓ06-ΙΥΠ ποσού: εξήντα τριών 
χιλιάδων (63.600,00 €) και την υπ’ αρίθμ. 17710/28-12-2020 Ανακλητική Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ψ59Ψ6-59Μ της υπ’ αρίθμ. 7074/27-08-2020 ΑΑΥ 
ως παρ.θ της παρούσας. 

 
Τ Ο  2 0 1  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Ε Φ Ο Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ  Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α Σ  

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι  
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1. Οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της προμήθειας του είδους θέματος, για την υποβολή έγγραφης 
ενσφράγιστης προσφοράς, ως κατωτέρω: 
 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΦΠΑ 
6% 

1 
1

18143000-3 
Υφασμάτινη Μάσκα 

Πολλαπλών Χρήσεων ΕΑ 40.000 1,50 € 60.000,00 3.600,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: 63.600,00 

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

από οικονομική άποψη αποκλειστικά τιμή (χαμηλότερη τιμή)  σε ευρώ και να 
αφορά στο σύνολο του υπό προμήθεια είδους. 

 
 3. Τo ανωτέρω υπό προμήθεια είδος πρέπει να πληρεί την τεχνική 
περιγραφή του παραρτήματος «Α» της παρούσας πρόσκλησης. Επισημαίνεται 
ότι η κατατεθείσα προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τα 
κατάλληλα πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους φορείς που θα αποδεικνύουν την 
κάλυψη των χαρακτηριστικών παρ.12&13 της τεχνικής περιγραφής ως Παράρτημα 
«Α» της παρούσας. 

 
4. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19-

01-21, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές κατατίθενται  ταχυδρομικά 

ή ιδιοχείρως στην Κεντρική Γραμματεία του 201 Κέντρου Εφοδιασμού 
Αεροπορίας, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση της 
ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το 
περιεχόμενο των φακέλων προσφορών που θα αποσταλούν. 

 
 5. Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο στην Υπηρεσία μετά τις ως άνω ημερομηνίες και ώρες, θεωρούνται μη 
κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
 6. Για την είσοδο  στις εγκαταστάσεις της Αεροπορικής Βάσης Ελευσίνας 
απαιτείται η έγκαιρη εξασφάλιση άδειας εισόδου από το Γραφείο Ασφαλείας του 
201 Κέντρου Εφοδιασμού Αεροπορίας, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν 
την ημερομηνία εισόδου (τηλέφωνα επικοινωνίας 210 550 4006 - 4032). 
 
 7. Σε περίπτωση αποστολής προσφορών με υπηρεσίες ταχυμεταφορών, 
ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας ενημερώνει εγκαίρως την Κεντρική 
Γραμματεία του 201 Κέντρου Εφοδιασμού Αεροπορίας (τηλέφωνο επικοινωνίας 
210 550 4013), ούτως ώστε να διεκπαιραιωθεί η παραλαβή της προσφοράς στην 
Πύλη της Μονάδας. 
 
 8. Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για την 
προμήθεια θέματος θα γίνει από αρμόδια επιτροπή της Μονάδας σε δημόσια 
συνεδρίαση την 19-01-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ. στα γραφεία αυτής. 
Ειδικότερα, η εν λόγω Επιτροπή θα υποβάλει Πρακτικό Αξιολόγησης με εισήγησή 
της επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την εν συνεχεία λήψη οριστικής 
απόφασης από τον Έχοντα την Οικονομική Δικαιοδοσία (ΕΟΔ). 
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9. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας σας, εφόσον επιθυμείτε, μπορεί να 

παρευρεθεί κατά την αποσφράγιση - αξιολόγηση των κατατεθεισών προσφορών 
με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών: 

 
 α. Αντίγραφο Καταστατικού της Εταιρείας, όπου διαφαίνεται η 

δυνατότητα εκπροσώπησης της εταιρείας σε διαγωνιστικές διαδικασίες. 
 
 β. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. 
 
 γ. Εντολή – Απόφαση από αρμόδιο όργανο της εταιρείας για 

εκπροσώπησή της από συγκεκριμένο άτομο, στην παρούσα διαγωνιστική 
διαδικασία. 

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

προσυπογράψει με τον Έχοντα την Οικονομική Δικαιοδοσία (ΕΟΔ), Συμφωνητικό 
ως το υπόδειγμα στο Παράρτημα «Β» 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 

άνευ ΦΠΑ. 
 
 11. Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός ενός (1) μηνός  από την 

υπογραφή του συμφωνητικού που θα συναφθεί μεταξύ των συμβεβλημένων 
μερών, 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. 

 
12. 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 
και τα διαλαμβανόμενα στις (ιβ) και (κε) σχετικές.  

 
 13. 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 
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διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4254/2014.  

 
 14. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει από το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο 

μέσω έκδοσης Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (Τ.Χ.Ε.) στον αριθμό ΙΒΑΝ του 
Αναδόχου, κατά τους όρους του ανωτέρω Συμφωνητικού. 

 
 15. Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στον επίσημο τόπο της Πολεμικής 

Αεροπορίας στην διεύθυνση: https://public.haf.gr/procure. 
 
 16. Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να απευθύνονται : 
 

  α. Για θέματα οικονομικής φύσεως στη Διεύθυνση Οικονομικού, 
αρμόδιοι χειριστές: Επγός (Ο) Κώνστα Αναστασία (τηλ. 210 550 4398), Υπσγός 
(ΥΟΚ) Μπαντίδης Στέφανος (τηλ. 210 550 4532). 
 

β. Για θέματα σχετικά με τις προδιαγραφές στη Διεύθυνση Γενικών 
Αποθηκών, αρμόδια χειριστής: Υπσγός (ΥΦ) Ηλιοπούλου Βεατρίκη Νικολέττα (τηλ. 
210 550 3724). 

 
 17. Το παρόν αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 
20PROC007963854. 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Τεχνική Περιγραφή «Μάσκα Υφασμάτινη Πολλαπλών Χρήσεων» 
«Β» Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για ενέργεια 
201ΚΕΦΑ/Δ5/3 

Αποδέκτες για πληροφορία 
201ΚΕΦΑ/Δ1-Δ2-Δ3 

 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Σμχος (Ε) Ιωάννης Γ. Κρουστάλης  
Διοικητής 

 

Υπσγός (ΥΟΚ) Στέφανος Μπαντίδης 
Χειρ. Προμηθειών Εσωτερικού 

 

https://public.haf.gr/procure
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ    ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Φ.831/ΑΔ.24802/Σ.8834                                   30 Δεκ 20 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΑΣΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

1. Να είναι κατασκευασμένη από βαμβακερό ύφασμα 100% πολύ καλής 
ποιότητας βαμβακιού, πυκνής ύφανσης ˃180TC. 
 

2. Να αποτελείται από δύο (2) στρώματα ελαφριού, αεροδιαπερατού και 
υποαλλεργικού βαμβακερού υφάσματος. 
 

3. Να διαθέτει εσωτερικό επιρίνειο έλασμα για τη συγκράτηση στη μύτη. 
 
4. Να διαθέτει ανθεκτικό λάστιχο για τη συγκράτηση στα αυτιά μήκους χωρίς 

τανισμό 18cm ± 2cm, που να συγκρατείται σταθερά με ραφή στις δύο γωνίες της 
μικρής πλευράς. Σε πλήρη τανισμό το λάστιχο να ξεπερνάει τα 40cm χωρίς να 
σπάει ή να κόβεται από τις συνδέσεις με τη μάσκα και κατά την επαναφορά του να 
μην παραμορφώνεται μόνιμα περισσότερο από 5cm επί του αρχικού μήκους του. 
Εναλλακτικά να υπάρχει δακτύλιος αυξομείωσης του μήκους του λάστιχου. 
 

5. Να διαθέτει τρεις (3) πιέτες στο μέσο της, ώστε να δύναται να 
ξεδιπλώνουν κατά την εφαρμογή στο πρόσωπο και να καλύπτει από τη ράχη της 
μύτης μέχρι κάτω από το σαγόνι. 
 

6. Οι διαστάσεις του υφάσματος μετά το στρίφωμα των άκρων και πριν το 
δίπλωμα των πιετών να είναι: 17cm (μήκος) x 15cm (ύψος) ± 0,5cm. 
 

7. Οι διαστάσεις του τελικού προϊόντος (με διπλωμένες τις τρείς πιέτες) να 
είναι : 17cm (μήκος) x 10cm (ύψος) ± 0,5cm. 
 

8. Τα εξωτερικά στρώματα να είναι διαφορετικού χρώματος (εξωτερική 
πλευρά σκούρο μπλε και η εσωτερική λευκή). 
 

9. Να πλένεται στους 60οC. 
 

10. Να είναι συσκευασμένη ανά τεμάχιο σε πλαστικό σακουλάκι με θερμικό ή 
άλλο κλείσιμο. 

 
11. Στην πάνω δεξιά γωνία να φέρει το λογότυπο «Π.Α.» ύψους ενός 

εκατοστού (1cm), «κεντημένο» με λευκή κλωστή. 
 

12. Να φέρει σήμανση CE. 
 
 



Α-2 
 

13. Σε περίπτωση μη ύπαρξης πιστοποιητικού CE, να πληροί τις 
προϋποθέσεις του Καθοδηγητικού Εγγράφου CWA17553:2020 (Community face 
coverings – Guide to minimum requirements, method of testing and use) του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Τυποποίησης (CEN), αναφορικά και µόνο µε τις 
απαιτήσεις του υφάσµατος ως κάτωθι: 

 
    α. Ικανότητα  φιλτραρίσµατος  σωµατιδίων  [PFE  (Particulate filtration 

efficiency)] για σωµατίδια µεγέθους 3±0,5 µm: ≥ 90% και 
 
    β. Μία εκ των ακόλουθων απαιτήσεων : 
 

    (1) Αντίσταση ροής αέρα [Delta P (Differential pressure)]: 
≤70Pa/cm2 (Πρότυπο EN14683:2019+AC:2019) ή 

 
    (2) Αντίσταση αναπνοής (Breathing resistance) µε συνεχόµενη 

ροή 95 l/min (Πρότυπο EN 13274-3): 
 

(α) Κατά την εισπνοή 2,4bar. 
 

(β) Κατά την εκπνοή 3bar.   ή 
 

  (3) ∆ιαπερατότητα αέρα (Air permeability) : ≥ 96 l/s/m2 σε κενό πίεσης 
100Pa (Πρότυπο EN ISO 9237)». 

 
14. CPV : 18143000 (Άλλα μέσα ατομικής προστασίας). 
 

 Σμχος (Ε) Κωνσταντίνος Π. Καραγιαννόπουλος 
                          Υποδιοικητής 

Ακριβές Αντίγραφο  
 

Υπσγός (ΥΟΚ) Στέφανος Μπαντίδης 
Χειρ. Προμηθειών Εσωτερικού  
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 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ  
Φ.831/ΑΔ.24802/Σ.8834          

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5) 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3) 
 30 Δεκ 20 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

201 ΚΕΦΑ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Νο    /20 

Για την Προμήθεια Υφασμάτινης Μάσκας Πολλαπλών Χρήσεων έναντι του 

Covid-19 

 

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

υπογεγραμμένων συμφωνήθηκε η προμήθεια ειδών θέματος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην κατακυρωτική απόφαση Φ.831/ΑΔ.    /Σ.      /  -   -2021/201 ΔΑΥ/Γ3/3 

(AΔΑ:                ): 

              α. Του Σμχου (Ε) Ιωάννη Κρουστάλλη ,  Δκτή του 201 ΚΕΦΑ ως 

εκπρόσωπος της Π.Α. και  

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

Α/Α 
Περιγραφή 

Υλικού 

 

Μ.Μ. Ποσότητα 
Τιμή Άνευ 

ΦΠΑ 
(ευρώ/τεμάχιο) 

Συνολική 
αξία Άνευ 
ΦΠΑ (σε 

ευρώ) 

 

Υφασμάτινη 
Μάσκα 

Πολλαπλών 
Χρήσεων 

ΕΑ 40.000   

ΣΥΝΟΛIKO ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)  

ΦΠΑ 6%  

ΣΥΝΟΛIKO ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ  

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

οποίες αναλύονται ως ακολούθως: 
 

α. Κρατήσεις 4% υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Ν.Δ.3981/59. 
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  β. Κρατήσεις 2% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας 
Αεροπορίας (ΕΛΟΑΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.δ.398/1974 και 
του άρθρου 28 του ν.3648/2008. 
  γ. Χαρτόσημο 2% επί των κρατήσεων ΜΤΑ και ΕΛΟΑΑ (0,12%) 
σύμφωνα με τις διατάξεις  της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.187/43 και του 
άρθρου 14  του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου (Π.Δ. 28/28.7.1931 ΦΕΚ Α’239), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
  δ. Κρατήσεις 20% επί του Χαρτοσήμου επί των κρατήσεων ΜΤΑ και 
ΕΛΟΑΑ (0,024%)  υπέρ ΟΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις  της παραγράφου 1 του 
άρθρου 11 του Ν.4169/1961 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
  ε. Κρατήσεις 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016. 
  στ. Χαρτόσημο 3% επί των κρατήσεων ΕΑΑΔΗΣΥ (0,0018%) και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου 20% επί των κρατήσεων χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ (0,00036%) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄αριθμ. Υ.Α.  5143/11-12-2014(ΦΕΚ Β’ 335) 

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

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

 
3. Επιπρόσθετα παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος με συντελεστή 4%, 

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

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

– Incoterms 2020),στις εγκαταστάσεις του 201 ΚΕΦΑ,  Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, 
Λ. Γέλας 1, ΤΚ 19200, Ελευσίνα, 201 ΚΕΦΑ, Αποθήκη Παραλαβών (τηλ. 
2015504066), εντός ενός (1) μηνός 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 «Α» 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.  
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8. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει από το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο 
μέσω έκδοσης Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (Τ.Χ.Ε.) στον αριθμό ΙΒΑΝ του 
Αναδόχου, το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών μετά την προσκόμιση στη Μονάδα 
των παρακάτω δικαιολογητικών: 

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

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

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

Μονάδας 
 ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχ’η, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμβαλλόμενος στο παρόν οικονομικός φορέας 
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

 στ. Βεβαίωση της Τράπεζας ή φωτοαντίγραφο 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 
οικονομικού φορέα – Αναδόχου του λογαριασμού πρέπει να ταυτίζεται πλήρως με την 
αναγραφόμενη επωνυμία επί του τιμολογίου. 

 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 του παρόντος Συμφωνητικού. 

 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, ως κάτωθι: 

 

OI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

-Ο-                                                                                         -Ο- 
Διοικητής                                                                               Ανάδοχος 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Τεχνική Περιγραφή Υπό Προμήθεια Είδους 
«Β» Οικονομική Προσφορά Αναδόχου 
 

 Σμχος (Ε) Κωνσταντίνος Π. Καραγιαννόπουλος 
Υποδιοικητής 

Ακριβές Αντίγραφο  
 

 Υπσγός (ΥΟΚ) Στέφανος Μπαντίδης 
   Χειρ. Προμηθειών Εσωτερικού  

 

 


