
ΠΡΟΣ:      201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5) 
  Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3) 
       Τηλ.: 210 550 4532 
ΚΟΙΝ.:      Φ.831/ΑΔ.9342 

       Σ.3336 
       Ελευσίνα, 19 Μαϊ 21 
  
 
ΘΕΜΑ: Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ Αριθμ. 05/21 

για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού «Ταξιδιωτικός Σάκος ΣΙ» και 
«Ταξιδιωτικός Σάκος ΣΜΥΑ» 

   
  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.1742/Σ.424/6 Απρ 21/ΔΑΥ/Γ3/2 με την οποία 
μεταβιβάσθηκε η διοίκηση πίστωσης ποσού δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα 
επτά ευρώ (16.667,00 €) για την προμήθεια ταξιδιωτικών σάκων.  

  ζ. Τη Φ.600/ΑΔ.3332/Σ.470/13 Απρ 21/ΔΑΥ/Γ7/2Γ με την οποία 
γνωρίσθηκε η απαίτηση προμήθειας ειδών θέματος, οι ποσότητες και οι 
προδιαγραφές. 

  η. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) υπ’ αρίθμ. 3386/14-
04-2021 με ΑΔΑ: 6ΡΝΖ6-ΦΝΛ ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €). 

  θ. Το υπ’ αρίθμ. 21REQ008469111 Πρωτογενές Αίτημα μέσω της 
πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) για την προμήθεια υλικού θέματος. 

  ι. Το υπ’ αρίθμ. 21REQ008628510 Εγκεκριμένο Αίτημα μέσω της 
πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) για την προμήθεια υλικών θέματος. 

  ια. Τη Φ.831/ΑΔ.8173/Σ.2935/27 Απρ 21/201 ΚΕΦΑ/Δ5/3 Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ Αριθμ. 05/21 για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού 
«Ταξιδιωτικός Σάκος ΣΙ» και «Ταξιδιωτικός Σάκος ΣΜΥΑ», καθώς και το γεγονός 
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ότι ουδεμία προσφορά υπεβλήθη έως την καταληκτική της ημερομηνία (13-05-
2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00). 

  ιβ. Τη Φ.600/ΑΔ.4388/Σ.594/17 Μαϊ 21/ΔΑΥ/Γ7/2Γ με την οποία 
διευκρινίστηκε ότι ο έλεγχος κατά την παραλαβή των ειδών θα γίνει μακροσκοπικά 
και σύμφωνα με το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας. 
 

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

 
1. Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο 

υλοποίησης της προμήθειας των ειδών θέματος, για την υποβολή προσφοράς 
μέχρι την 01-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ., στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση d53.201sd@haf.gr για τα υλικά του κάτωθι πίνακα: 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Ποσότητα 
(τεμάχιο) 

Εκτιμώμενη 
Τιμή Άνευ ΦΠΑ 
(ευρώ/τεμάχιο) 

1 Ταξιδιωτικός Σάκος ΣΙ 170 31,01 

2 Ταξιδιωτικός Σάκος ΣΜΥΑ 220 31,01 

 
 2. Επισημαίνεται ότι τα προσφερόμενα είδη απαιτείται να πληρούν την 
προδιαγραφή του παραρτήματος «Α» της παρούσας. Τυχόν αποκλίσεις από τις 
καθορισθείσες προδιαγραφές, καθιστούν λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

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

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

 
4. Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για την προμήθεια είδους 

θέματος θα γίνει από αρμόδια επιτροπή της Μονάδας την 02-06-2021, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία αυτής. 

5. Με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, ο Ανάδοχος θα κληθεί να 
προσυπογράψει με τον Έχοντα την Οικονομική Δικαιοδοσία (ΕΟΕ), Συμφωνητικό 
ως το υπόδειγμα στο Παράρτημα «Γ» 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. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.  
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6. Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός τριάντα (30) 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. 

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

γίνει από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής (ΕΕΠ) της Μονάδας σύμφωνα με 
την διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 208 , 209 και 213 του Ν.4412/16, 
καθώς και στο Παράρτημα «Α» της παρούσας κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου 
και σύμφωνα με το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας. 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. 

8. 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. 

 
9. 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. 

 
10. Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στον επίσημο τόπο της Πολεμικής 

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

να απευθύνονται στη Διεύθυνση Οικονομικού τηλ. 210 550 4532, 210 550 4396 
και 210 550 4398. 

 
 11. Το παρόν αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ: ………………… 
………………………………. 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 

Σμχος (Ε) Ιωάννης Γ. Κρουστάλης 
Διοικητής 

 
Υπσγός (ΥΟΚ) Στέφανος Μπαντίδης 
Χειρ. Προμηθειών Εσωτερικού 

 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α»  Σ-1253/3-4-91/έκδ. 3η Τεχνική Προδιαγραφή «ΣΑΚΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΑ» 
«Β»  Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για ενέργεια 
201ΚΕΦΑ/Δ5/3 

Αποδέκτες για πληροφορία 
ΔΑΥ/7 
201ΚΕΦΑ/Δ1-Δ2-Δ6 
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 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5) 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3) 
 19 Μαϊ 21 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΜΕ Φ.831/ΑΔ.9342/Σ.3336 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΝΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ                ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ                 Σ-1253/3-4-91/3η  

 

ΣΑΚΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΑ 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

  

 Η  προδιαγραφή  αυτή  καθορίζεται  τεχνικά  χαρακτηριστικά,  τους  ελέγχους  παραλαβής  και  γενικά τις  

 απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια του παραπάνω σάκου για κάλυψη αναγκών της ΠΑ. 

 

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 

 

2.1 Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας 

 

2.2 Πληροφορίες από το εμπόριο (Εγχώριους κατασκευαστές) 

 

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

3.1 Γενική περιγραφή 

 

3.1.1 Οι  σάκοι  θα  είναι  σχήματος παραλληλεπίπεδου. Το σχήμα όπως και το σχέδιο φαίνονται στο ενδεικτικό  

 σκαρίφημα του Παραρτήματος ‘’Α’’ αυτής της προδιαγραφής. 

 

3.1.2 Το  κύριο  υλικό  κατασκευής  του  σάκου  θα  είναι πλαστικοποιημένο ύφασμα (χρησιμοποιώντας κυρίως  

 PVC = χλωριούχο πολυβινύλιο)  βαθιού  κυανού  χρώματος  (σύμφωνα με το επίσημο δείγμα) 

 

3.1.3. Ο σάκος θα φέρει 2 χειρολαβές (ιμάντες) των οποίων το κύριο υλικό κατασκευής είναι οι συνθετικές ίνες. 

 

3.1.4 Οι κατακόρυφες ακμές και στα δύο μέρη θα είναι από πλαστικό άριστης ποιότητας και θα καμπυλώνονται  

 στις γωνίες για να διευκολύνεται η συρραφή. 

 

3.1.5 Ο  σάκος  θα  κλείνει  με  φερμουάρ  το  οποίο  πρέπει  να  είναι  απολύτου  ομαλής   λειτουργίας,  στέρεα  

 κατασκευασμένο από  πλαστικό. το φερμουάρ της εμπρόσθιας όψεως θα είναι διπλό και ίδιας κατασκευής  

 με το προηγούμενο. 

 

3.1.6 Ο ένας από τους 2 ιμάντες θα φέρει κυλινδρικό πλαστικό περιτύλιγμα με κουμπί το οποίο θα διευκολύνει  

  την χειρολαβή. 

 

3.1.7 Ο σάκος θα φέρει 5 σημεία στήριξης (πέλματα εδράσεως) πλαστικά. 

 

3.1.8 Περισσότερες λεπτομέρειες σύμφωνα με το επίσημο δείγμα της υπηρεσίας. 

 

3.1.9 Στο μέσον της μιας πλευράς του σάκου θα φέρεται το σήμα της αντίστοιχης παραγωγικής σχολής ΠΑ (πχ.  

  Παράρτημα ‘’Α’’ της Σχολής Ικάρων). 

 

3.2 Γενικές διαστάσεις 

 

3.2.1 Μήκος :  50-55 CM 

 

3.2.2 Πλάτος:  19-20 CM 

 

3.2.3 Ύψος   :  39-40 CM 
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4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

4.1 Ύφασμα 

 

4.1.1 Βάρος σε γραμ/Μ2  484 

 

4.1.2 Αντοχή στον εφελκυσμό ελάχιστη 170 KG 

  (Μέσος όρος 2 κατευθύνσεων) 

 

4.1.3 Αδιαβροχία 

  - Κρίσιμο ύψος  άνω των 3000Pα 

  - SRAY TEST 70-80 

 

4.1.4 Αντοχή στο φως σταθερόν 

 

4.2 Ιμάντες 

 

 4.2.1 Βάρος σε γραμ/Μ 28 

 

4.2.2 Αντοχή σε χλγρμ. 337 

  σε λουρίδα πλάτους 4 CM 

 

4.2.3 Αντοχή στο φως σταθερόν 

 

5. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

5.1 Δειγματοληψία 

 

  Οι  παραλαμβανόμενοι  σάκοι  θα  χωρίζονται  σε  παρτίδες  των  60  σάκων  (τρία  δέματα)  και από κάθε  

  παρτίδα  θα  ελέγχεται  μικροσκοπικά  (εργαστηριακά)  ένας  σάκος τυχαία επιλεγμένος. Μακροσκοπικά η  

  επιτροπή  παραλαβής  θα  εξετάζει  το  10%  της  παραλαμβανόμενης  ποσότητα δεμάτων (σύμφωνα με το  

  επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας) 

 

5.2 Έλεγχος 

 

5.2.1 Μικροσκοπικός έλεγχος    θα ελέγχονται : 

 

5.2.1.1 Η πρώτη ύλη του υφάσματος από άποψη ποιότητας (αντοχή στον εφελκυσμό σε χλγρ, η αδιαβροχία) 

 

5.2.1.2 Το βάρος του υφάσματος σε γραμ/Μ2 

 

5.2.1.3 Η πρώτη ύλη των χειρολαβών (ιμάντων) από άποψη ποιότητας (αντοχή καθ’ όλο το πλάτος σε χργρμ.) 

 

5.2.1.4 Το βάρος του ιμάντα σε γραμ/Μ 

 

 5.2.2 Μακροσκοπικός έλεγχος    θα ελέγχονται : 

 

5.2.2.1 Οι διαστάσεις 

 

5.2.2.2 Η επιμέλεια κατασκευής 

 

5.2.2.3 Η ποιότητα συρραφής 

 

5.2.2.4 Η στερεότητα 

 

5.2.2.5 Η απόχρωση 

 

5.2.2.6 Η λειτουργικότητα 

 

5.2.2.7 Η γενική εμφάνιση 

 

6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

6.1 Συσκευασία 
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  Κάθε  σάκος  θα  τοποθετείται  σε  νάιλον  σακούλα  διαφανή  και   ανά  (20)   οι   ταξιδιωτικοί   σάκοι  σε  

  χαρτοκιβώτιο σκληρό για να προστατεύονται από τις κακώσεις και τη ρύπανση. 

 

6.2 Επισημάνσεις 

 

  Επάνω σε κάθε κιβώτιο συσκευασίας θα κολλάται πινακίδα με τα εξής στοιχεία : 

 

6.2.1 Η ποσότητα του περιεχομένου 

 

6.2.2 Το είδος του περιεχομένου 

 

6.2.3 Τα στοιχεία του προμηθευτή 

 

6.2.4 Τον αριθμό της σύμβασης 

 

6.2.5 Τον αριθμό παρτίδας 

 

6.2.6 Στοιχεία υλικού (δίδονται από το 201 ΚΕΦΑ) 

 

6.3 Επισημάνσεις στο υλικό 

 

  Με ανεξίτηλο μελάνι εσωτερικά, στον πάτο του σάκου, αναγράφονται τα εξής : 

 

6.3.1 Στοιχεία υλικού (δίδονται από το 201 ΚΕΦΑ) 

 

6.3.2 Στοιχεία προμηθευτή 

 

6.3.4 Η φράση ‘’ΥΛΙΚΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ’’ 

 

7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

  Οτιδήποτε  δεν  αναφέρεται  αναλυτικά  σε  αυτή  την  τεχνική  προδιαγραφή  να  γίνει  σύμφωνα με  τους  

  κανόνες της τέχνης και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στους σάκους του τύπου αυτού.  
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Ακριβές Αντίγραφο 

Σμχος (Ε) Κωνσταντίνος Π. Καραγιαννόπουλος 
Υποδιοικητής 

 
 

Υπσγός (ΥΟΚ) Στέφανος Μπαντίδης 
Χειρ. Προμηθειών Εσωτερικού  
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5) 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3) 
19 Μαϊ 21 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΜΕ Φ.831/ΑΔ.9342/Σ.3336 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

201 ΚΕΦΑ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΝο   /21 

Για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού «Ταξιδιωτικός Σάκος ΣΙ» και «Ταξιδιωτικός Σάκος ΣΜΥΑ 

1. Στην Ελευσίνα σήμερα στις- -2021μεταξύ των παρακάτωυπογεγραμμένων συμφωνήθηκε η 

προμήθεια ειδών θέματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κατακυρωτικήαπόφαση Φ.831/ΑΔ./Σ./ -  -

2020/201 ΚΕΦΑ/Δ5/3 (AΔΑ:): 

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

β. Τουοικονομικού 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 των κάτωθι ειδών: 

 

Α/Α Περιγραφή Υλικού 
Ποσότητα 
(τεμάχιο) 

Τιμή Άνευ ΦΠΑ 
(ευρώ/τεμάχιο) 

Συνολική Αξία 
Άνευ ΦΠΑ 

(ευρώ/ανά είδος) 

 Ταξιδιωτικός Σάκος ΣΙ    

 Ταξιδιωτικός Σάκος ΣΜΥΑ    

ΣΥΝΟΛIKO ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)   

ΦΠΑ 6%   

ΣΥΝΟΛIKO ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ   

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

ως ακολούθως: 
 

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

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

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

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

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

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

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

2012),στις εγκαταστάσεις του 201 ΚΕΦΑ,  Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, ΤΚ 19200, 
Ελευσίνα, 201 ΚΕΦΑ, Αποθήκη Παραλαβών (τηλ. 2015504066), εντός τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών από την υπογραφή του παρόντος. 

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

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

 
6. Τα παραδοτέα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής 

προδιαγραφής, ως Παράρτημα του παρόντος. 
 
7. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών θα γίνει από την 

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

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

προδιαγραφές της σύμβασης,  
γ. να απορρίψει το υλικό. 
 

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

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

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

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

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

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

 
OI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

-Ο-                                                                                         -Ο- 

Διοικητής                                                                               Ανάδοχος 

 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Σμχος (Ε) Κωνσταντίνος Π. Καραγιαννόπουλος 
Υποδιοικητής 

 
 

Υπσγός (ΥΟΚ) Στέφανος Μπαντίδης 
Χειρ. Προμηθειών Εσωτερικού  
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