
 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
ΠΡΟΣ:      201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5) 
  Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3) 
       Τηλ.: 210 550 4398 - 4532 
ΚΟΙΝ.:      Φ.831/ΑΔ.2729 
       Σ.928 
       Ελευσίνα, 15 Φεβ 21 
        
 
ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 2/21 για την Προμήθεια Είδους «Παντόφλες 
Πλαστικές) 
   
        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. Τη Φ.831/ΑΔ.492/Σ.117/1 Φεβ 21/ΔΑΥ/Γ3/2 με την οποία 
μεταβιβάσθηκε η διοίκηση πίστωσης ποσού έντεκα χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ 
(11.112,00 €) σε βάρος πιστώσεων του Προϋπολογισμού Εξόδων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ του 
οικονομικού έτους 2021 επί ΕΦ 101120401, ΑΛΕ 2410902001 προς 
χρηματοδότηση απαίτησης για την προμήθεια είδους «Παντόφλες Πλαστικές». 
  
  ζ. Τη Φ.600/ΑΔ.993/Σ.134/4 Φεβ 21/ΔΑΥ/Γ7/2Γ με την οποία: 
    

(1) Γνωρίστηκε το CPV (18813200-3) του υπό προμήθεια είδους 

«Παντόφλες Πλαστικές». 
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(2) Γνωρίστηκαν οι επιθυμητές ποσότητες ανά μέγεθος του υπό 

προμήθεια είδους «Παντόφλες Πλαστικές». 

 

(3) Προτάθηκε όπως η παραλαβή των υλικών πραγματοποιηθεί με 

μακροσκοπικό έλεγχο. 

 

(4) Διαβιβάσθηκε η Τεχνική Προδιαγραφή του είδους «Παντόφλες 

(Εμβάδες) Πλαστικές 00285/09-10-2001/Ε3.0 της ΔΑΥ. 

 
  η. Τη Φ.600/ΑΔ.1238/Σ.174/10 Φεβ 21/ΔΑΥ/Γ7/2Γ με την οποία 
διευκρινίστηκαν τα κάτωθι σχετικά με την προμήθεια είδους «Παντόφλες 
Πλαστικές»: 
 
    (1) Ο έλεγχος κατά την παραλαβή του υλικού θα πραγματοποιηθεί 
μόνο μακροσκοπικά. 
 
    (2) Δύναται να πραγματοποιηθεί και τμηματική παράδοση. 
 
    (3) Η ύπαρξη του λεκτικού «ΠΑ» που εμφανίζεται στο σχέδιο της 
Τεχνικής Προδιαγραφής 00285/09-10-2001/Ε3.0 της ΔΑΥ δεν είναι δεσμευτική για 
την εν λόγω προμήθεια. 
 
    (4) Η προμήθεια του εν λόγω είδους δύναται να πραγματοποιηθεί 
σε χρώμα μπλε ή μαύρο. 
 
  θ. Την υπ’ αρίθμ. 1738/10-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΑΥ) με ΑΔΑ: 9Κ4Ι6-Ι58 ποσού: δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €). 
 
  ι. Τη Φ.600/ΑΔ.1295/Σ.189/11 Φεβ 21/ΔΑΥ/Γ7 σύμφωνα με την 
οποία «απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί (και η παραλαβή) της προμήθειας θέματος 
μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021». 
 
  ια. Το υπ’ αρίθμ. 21REQ008126669 Πρωτογενές Αίτημα μέσω της 
πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) για την προμήθεια υλικού θέματος. 
 
  ιβ. Το υπ’ αρίθμ. 21REQ008130853 Εγκεκριμένο Αίτημα μέσω της 
πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) για την προμήθεια υλικών θέματος. 
 
  ιγ. Τη Φ.831/ΑΔ.2729/Σ.928/15 Φεβ 21/ΔΑΥ/Γ3/2 με την οποία 
μεταβιβάσθηκε η διοίκηση πίστωσης ποσού δέκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα 
έξι ευρώ (10.756,00 €) σε βάρος πιστώσεων του Προϋπολογισμού Εξόδων 
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ του οικονομικού έτους 2021 επί ΕΦ 101120401, ΑΛΕ 2410902001 
προς χρηματοδότηση απαίτησης για την προμήθεια είδους «Παντόφλες 
Πλαστικές». 
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  ιδ. Την υπ’ αρίθμ.1880/15-02-2021 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ποσού: δέκα εννέα χιλιάδων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα 
ευρώ (19.680,00 €).  
   

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  

 
 
 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 
ΜΕΓΕ-
ΘΟΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

(ΖΕΥΓΗ) 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
(ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΑΝΑ ΖΕΥΓΟΣ) 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1 
118813200-
3 

Παντόφλες 
Πλαστικές ως 
Τεχνική 
Προδιαγραφή 
στο 
Παράρτημα 
«Α» της 
παρούσας 

43 800 6,61 

Έως  
26-02-2021 
και ώρα 

13:00 

44 800 6,61 

45 400 6,61 

46 400 6,61 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 15.864,00  
 

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 πληροί την τεχνική 
προδιαγραφή του Παραρτήματος «Α» της παρούσας πρόσκλησης με τις 
παρακάτω διαφοροποιήσεις – τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (ζ) 
και (η) σχετικά: 
 
  α. Ο έλεγχος κατά την παραλαβή του υλικού θα πραγματοποιηθεί 
μόνο μακροσκοπικά. 
 
  β. Η ύπαρξη του λεκτικού «ΠΑ» δεν είναι δεσμευτική για την εν 
λόγω προμήθεια. 
 
  γ. Η προμήθεια του εν λόγω είδους δύναται να πραγματοποιηθεί 
σε χρώμα μπλε ή μαύρο. 
   
 4. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης 30% της υπό προμήθεια 
ποσότητας. 
 

5. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17-
02-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Οι προσφορές κατατίθενται  
ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως στην Κεντρική Γραμματεία του 201 Κέντρου Εφοδιασμού 
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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. 

 
 6. 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. 
 
 7. 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). 
 
 8. 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. 
 
 9. Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για την 
προμήθεια θέματος θα γίνει από αρμόδια επιτροπή της Μονάδας σε δημόσια 
συνεδρίαση την 18-02-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 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). 

 
10. 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. 

 
11. 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. 
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  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 ή αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση. 

 
  γ. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα. 
   
 12. Η παράδοση των υλικών θα γίνει έως 26-02-2021  με όρους (DDP – 

Incoterms 2020) στις Αποθήκες του 201 Κέντρου Εφοδιασμού Αεροπορίας, 
Αεροπορική Βάση Ελευσίνας. Λ.Γέλας 1 , ΤΚ: 19200. Επισημαίνεται ότι δύναται 
να πραγματοποιηθεί και τμηματική παράδοση. 

 
13. 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, 213 και 221 του 
Ν.4412/16, καθώς και στο Παράρτημα «Α» της παρούσας.  

 
. 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.  

 
 15. 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. 

 
 16. Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στον επίσημο τόπο της Πολεμικής 

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

να απευθύνονται στη Διεύθυνση Οικονομικού, αρμόδιοι χειριστές: Επγός (Ο) 
Κώνστα Αναστασία (τηλ. 210 550 4398), Υπσγός (ΥΟΚ) Μπαντίδης Στέφανος 
(τηλ. 210 550 4532). 
  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Τεχνική Προδιαγραφή «ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ (ΕΜΒΑΔΕΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ» 
«Β» Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού  
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Σμχος (Ε) Ιωάννης Γ. Κρουστάλης  
Διοικητής 

 

Υπσγός (ΥΟΚ) Στέφανος Μπαντίδης 
Χειρ. Προμηθειών Εσωτερικού 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για ενέργεια 
201ΚΕΦΑ/Δ5/3 

Αποδέκτες για πληροφορία 
ΔΑΥ/Γ7 
201ΚΕΦΑ/Δ1-Δ2-Δ6 
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00285/09-10-2001/Ε3.0 

 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5) 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3) 
 15 Φεβ 21  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
ΜΕ Φ.831/ΑΔ.2729/Σ.928 
 
 
 
 
 

 

Τεχνική Προδιαγραφή 

 

ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ (ΕΜΒΑΔΕΣ) 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ......................................................................................................................... 4 

1.1 ΠΡΟΘΕΣΗ ................................................................................................................... 4 
1.2 ΣΚΟΠΟΣ ..................................................................................................................... 4 
1.3 ΟΡΙΣΜΟΙ-ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ- ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ..................................................................... 4 
1.4 ΣΧΕΤΙΚΑ ..................................................................................................................... 4 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ........................................................................................................ 5 

2.1 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ..................................................................................... 5 
2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ...................................................................................................... 5 

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ...................................................................................................................... 6 

3.1 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ................................................................................................. 6 
3.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ............................................................................................................... 6 

3.2.1 Μεγέθη 6 
3.2.2 Διαδικασία 6 
3.2.3 Χρωματισμός 6 

4. ΑΠΟΔΟΧΗ ......................................................................................................................... 7 

4.1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ...................................................................................... 7 
4.2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ .............................................................................................................. 7 
4.3 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ .......................................................................................................... 7 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
 

Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή των εκδόσεων 

1.0 22-03-1968 Αρχική έκδοση 

2.0 27-11-1990 Δεύτερη Έκδοση 

2.1 19-04-1991 Πρώτη αναθεώρηση της Δεύτερης Έκδοσης (Φ.Δ. 1) 

3.0 09-10-2001 Τρίτη Έκδοση 
   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
 

Παράγραφος Περιγραφή της αλλαγής που επήλθε ΑΑ 
 Ολική αναθεώρηση 1 
  2 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 ΠΡΟΘΕΣΗ 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις για την προμήθεια παντόφλων 
πλαστικών. 

 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ 

Η κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Προσωπικού (Μόνιμου και Έφεδρου) της Πολεμικής 
Αεροπορίας (ΠΑ). 

 

1.3 ΟΡΙΣΜΟΙ-ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ- ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 

ΔΑ Δεν απαιτείται 
Ε Έκδοση 
ΦΔ Φύλλα Διόρθωσης 
Πρόχειρο Draft mode 
NSN National Stock Number = Αριθμός Ονομαστικού 
V Version 

 

1.4 ΣΧΕΤΙΚΑ 

 
1. Η Προδιαγραφή ΠΓΕΣ-ΕΠ-1021Β/02-2001 
2. Πληροφορίες από το Εμπόριο 
3. Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας 
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2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

2.1 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Οι παντόφλες θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα από το προσωπικό της ΠΑ 

 

2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 
 

Α/Α Υλικό Νο Στοιχεία Υλικού 

1. Παντόφλες (Εμβάδες) Πλαστικές 38 8430AA1014668 

2. -  >> - 39 8430AA1014669 
3. -  >> - 40 8430AA1014670 

4. -  >> - 41 8430AA1014671 
5. -  >> - 42 8430AA1014672 

6. -  >> - 43 8430AA1014673 
7. -  >> - 44 8430AA1014674 

8. -  >> - 45 8430AA1014675 

9. -  >> - 46 8430AA1014676 
10. -  >> - 47 8430AA1014677 

11. -  >> - 48 8430AA1014678 
12. -  >> - 49 8430AA1014679 

13. -  >> - 50 8430AA1014680 
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3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

3.1 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Το πέλμα των παντόφλων θα είναι κατασκευασμένο από διογκωμένο πολυμερές υλικό (PVC). 

 

3.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 
3.2.1 Μεγέθη 

Οι παντόφλες θα διατίθενται σε όλα τα τυποποιημένα μεγέθη του εμπορίου (από 38 έως 50). 

 

3.2.2 Διαδικασία 

1. Η μορφή, το σχήμα και η εμφάνιση των παντόφλων θα είναι όπως του επίσημου 
δείγματος της Υπηρεσίας (όποτε δίνεται) και του σχεδίου της παραγράφου 5. 
2. Η πάνω επιφάνεια του πέλματος, πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη για την άνετη 
προσαρμογή του ποδιού και να διαθέτει κατάλληλα εξογκώματα και γραμμώσεις, για να μη 
γλιστρά το πόδι. 
3. Η κάτω επιφάνεια του πέλματος, θα πρέπει να εξασφαλίζει την καλή στήριξη στο έδαφος 
και να παρέχει αντιολισθητικές ιδιότητες. 
4. Το πάνω μέρος (φόντι) των εμβάδων, πρέπει να είναι ενιαίο τεμάχιο από συμπαγή 
μεμβράνη από παρθένο PVC (όχι αναγεννημένο), με όψη λεία ματ, κατάλληλα διαμορφωμένο 
ώστε να καλύπτει το μπροστινό μισό του ποδιού και να αφήνει ακάλυπτα τα δάκτυλα. 
5. Εσωτερικά το φόντι φέρει κατάλληλο ύφασμα που εμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων. 
6. Μεταξύ των δύο παραπάνω τμημάτων, υπάρχει αφρός PVC, που προσδίδει σταθερότητα 
και κρατά την καμπύλη του φοντιού σταθερή. Η μορφοποίηση του φοντιού γίνεται σε 
κατάλληλες πρέσες. 
7. Η συγκόλληση του πέλματος με το φόντι, θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και να γίνεται με 
θερμοκόλληση, με τη χρήση κατάλληλων συγκολλητικών ουσιών. 
8. Το φόντι στην εξωτερική επιφάνεια, φέρει στα άκρα δύο διακοσμητικές λωρίδες πάχους 
5mm περίπου χρώματος γκρι και ενδιάμεσα και παράλληλα προς αυτές, τέσσερις λωρίδες 
πάχους 2mm περίπου χρώματος μπλε ανοιχτό. 
9. Στο άνω μέρος και στο κέντρο του φοντιού δημιουργείται τετράγωνο διαστάσεων 20mm Χ 

20mm (  2mm) όπου υπάρχουν τυπωμένα με γκρι γράμματα τα αρχικά "Π.Α." διαστάσεων 
8mm X 3mm (ύψος Χ Πλάτος) περίπου κάθε γράμμα. Στο άκρο της εξωτερικής πλευράς, 
τυπώνονται με γκρι γράμματα, διαστάσεων 9mm Χ 7mm (ύψος Χ Πλάτος) περίπου κάθε 
γράμμα τα ίδια αρχικά (Π.Α.). 
10. Τα φυσικοχημικά και φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά των επιμέρους τμημάτων των 
εμβάδων φαίνονται στον πίνακα της παραγράφου 3.2.5. 

 

3.2.3 Χρωματισμός 

Το πέλμα και το φόντι θα είναι χρώματος μπλε σκούρο. 

 

3.2.4 Διαδικασία Ελέγχου Δύναμης Αποκόλλησης 

Κατά μήκος του ελαστικού πέλματος κόβεται λωρίδα που περιέχει και το συγκολλημένο άνω 
μέρος (φόντι). Με κατάλληλο μέσο αποκολλούνται τα δύο υλικά σε μήκος 2 cm. Το ελεύθερο 
τμήμα του πέλματος τοποθετείται στον ένα σφιγκτήρα του δυναμόμετρου και το ελεύθερο 
άκρο του φοντιού στον άλλο. Εκτελείται η δοκιμή αντοχής στην αποκόλληση με ταχύτητα 250 
mm/min και καταγράφεται η δύναμη (σε kg) που απαιτείται για την ολοκληρωτική αποκόλληση 
των δύο μερών. 
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3.2.5 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Πίνακας φυσικοχημικών και φυσικομηχανικών χαρακτηριστικών 
 

Α/Α Ιδιότητες Απαιτήσεις Μέθοδος Ελέγχου 

Άνω μέρος (Φόντι) 

1. Δύναμη αποκόλλησης από το πέλμα σε 
kg (ελάχιστο) 

5 Όπως η παράγραφος 
3.2.4 

2. Πάχος σε mm (ελάχιστο) 1,1 (-0,1)  

Κάτω μέρος (Πέλμα) 

3. Πρώτη ύλη Διογκωμένο PVC  

4. Ειδικό βάρος σε gr/cm3 0,92-0,97 ASTM 297 

5. Σκληρότητα κατά SHORE A 55-60 ASTM 2240 

6. Διαστάσεις σε mm (Πάχος)   

α. Μπροστινό μέρος 18 mm (-2 mm)  

β. Πίσω μέρος 25 mm (-2 mm)  

7. Αντοχή στην τριβή   

α. Πριν την παλαίωση (24h στους 100οC) 
σε mm3 μέγιστο 

200 ISO 4649 METHOD A 

β. Μετά την παλαίωση σε mm3 μέγιστο 200 ISO 4649 METHOD A 

8. Τέφρα επί % μέγιστο 3 ISO 247 METHOD A 

 

4. ΑΠΟΔΟΧΗ 
 

4.1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στη διακήρυξη του διαγωνισμού να αναφέρονται οι ποσότητες ανά μέγεθος. 

 

4.2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Η ποσότητα θα διαχωριστεί από τον κατασκευαστή - προμηθευτή σε μερίδες των 1000 
ζευγών παντοφλών, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Εάν 
η τελευταία μερίδα είναι μικρότερη των 500 ζευγών συμπεριλαμβάνεται στην τελευταία  
μερίδα, αν είναι 501 ζεύγη και πάνω αποτελούν ξεχωριστή μερίδα. Κάθε ζεύγος παντόφλες  
θα τοποθετείται σε διαφανή νάιλον σακούλα. Ανά 40 ζεύγη παντόφλες του ιδίου μεγέθους 
τοποθετούνται εντός χαρτοκιβωτίου, και θα ασφαλίζεται με συγκολλητική ταινία. 

 

4.3 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
4.3.1 Υλικού 

Στη σόλα κάθε παντόφλας εξωτερικά, θα αναγράφονται ανάγλυφα: 

 Ο κατασκευαστής

 Το μέγεθος του υποδήματος

 

4.3.2 Συσκευασίας 

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

 ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ( *)
 ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ( *)

 Αριθμός σύμβασης  

 Αριθμός μερίδας   

 Κατασκευαστής  

 Στοιχεία υλικού  (δίνονται στην παράγραφο 2.2).

 Ποσότητα    

 Μέγεθος   

Όλα τα στοιχεία θα γράφονται σε μέγεθος γραμμάτων 25, εκτός από τα στοιχεία με (*) που 
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θα γράφονται σε μέγεθος γραμμάτων 50 

 

4.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1. Κατά την παράδοση από τον προμηθευτή των παντόφλων, η επιτροπή, από κάθε μερίδα 
θα επιλέγει το 2% δηλαδή 20 ζεύγη παντόφλες. 
2. Αυτές θα εξετάζονται μακροσκοπικά από την επιτροπή, δηλαδή θα ελέγχονται τα γενικά 
χαρακτηριστικά, οι διαστάσεις, η ευκαμψία, η προσεγμένη κατασκευή, οι επισημάνσεις. 
3. Εάν παρατηρηθεί σοβαρό ελάττωμα, με ευθύνη της επιτροπής, ελέγχεται όλη η μερίδα. 
4. Εάν δεν παρατηρηθούν ελαττώματα, η επιτροπή επιλέγει δύο (2) ζεύγη παντόφλες, το 
ένα στέλνει για εργαστηριακό έλεγχο και το άλλο το κρατάει σαν αντίδειγμα, (οι παντόφλες 
αυτές βαρύνουν τον προμηθευτή και πρέπει να παρέχονται επιπλέον). 
Ο εργαστηριακός έλεγχος θα γίνεται στο χημείο του Εργ. Α/Κ ΕΕΟ στην Ελευσίνα και όποιοι 
έλεγχοι δεν μπορούν να γίνουν, θα διεξάγονται σε αναγνωρισμένο εργαστήριο με έξοδα του 
προμηθευτή, ή μπορούν να γίνουν όλοι οι έλεγχοι, με έξοδα του προμηθευτή σε κάποιο 
αναγνωρισμένο εργαστήριο (ΕΛΚΕΔΕ, Γεν. Χημείο του κράτους ) με μέριμνα της επιτροπής. 
Σε αυτόν γίνονται οι έλεγχοι που αφορούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 3. (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) 
της παρούσας προδιαγραφής. 

 

4.5 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ο προμηθευτής - κατασκευαστής πρέπει να πάρει υπόψη του και το επίσημο δείγμα της 
Υπηρεσίας, όταν του δίνεται. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ προδιαγραφής και δείγματος, 
ισχύει η προδιαγραφή. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οποιοδήποτε εμπεριστατωμένη παρατήρηση - βελτίωση πάνω στην 

Τεχνική Προδιαγραφή ,οι επιτροπές ή οι προμηθευτές μπορούν να απευθύνονται με επιστολή 

τους στην ΔΑΥ Γ6/4, Ελευσίνα Τ. Κ. 19200 ή στο FAX 5550459. 
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5. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΤΟΦΛΑ 

Οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστά (cm). 
 

Ταξχος (ΤΑ) Α. Γιολδάσης 
Ακριβές αντίγραφο Διευθυντής Γ' Κλάδου 

 

Δασκαλάκης Ανδρέας 
Ανθστης (ΤΜΣ) 

Επιτελής ΔΑΥ/Γ6/4 

 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Σμχος (Ε) Κωνσταντίνος Π. Καραγιαννόπουλος 
Υποδιοικητής 

 
 

Υπσγός (ΥΟΚ) Στέφανος Μπαντίδης 
  Χειρ. Προμηθειών Εσωτερικού  
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 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ  
Φ.831/ΑΔ.2729/Σ.928         

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5) 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3) 
15 Φεβ 21 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

201 ΚΕΦΑ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Νο 02/21 

Για την Προμήθεια Είδους «Παντόφλες Πλαστικές 

 

1. Στην Ελευσίνα σήμερα στις  - -2021 μεταξύ των παρακάτω  

υπογεγραμμένων συμφωνήθηκε η προμήθεια ειδών θέματος, σύμφωνα με τα 

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

ΚΕΦΑ/Δ5/3 (AΔΑ:                ): 

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

εκπρόσωπος της Π.Α. και  

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

(ΖΕΥΓΗ) 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

(ΕΥΡΩ/ΖΕΥΓΟΣ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

1 
Παντόφλες Πλαστικές 

Νο. 43 
800   

2 
Παντόφλες Πλαστικές 

Νο. 44 
800   

3 
Παντόφλες Πλαστικές 

Νο. 45 
400   

4 
Παντόφλες Πλαστικές 

Νο. 46 
400   

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: 
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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.Δ.3981/59. 

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

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

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

 
3. Επιπρόσθετα παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος με συντελεστή 4%, 

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

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

– Incoterms 2020),στις εγκαταστάσεις του 201 ΚΕΦΑ,  Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, 
Λ. Γέλας 1, ΤΚ 19200, Ελευσίνα, 201 ΚΕΦΑ, Αποθήκη Παραλαβών (τηλ. 
2015504066), έως 26-02-2021. 

 
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, 
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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.  

 
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 αρχή, 

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. 

 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 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Σμχος (Ε) Κωνσταντίνος Π. Καραγιαννόπουλος 
Υποδιοικητής 

 
 

Υπσγός (ΥΟΚ) Στέφανος Μπαντίδης 
  Χειρ. Προμηθειών Εσωτερικού  
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