
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      ΑΔΑ:   

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ     ΑΔΑΜ:  
 
ΠΡΟΣ:  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 

Γ’ ΚΛΑΔΟΣ 
 Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 3α (ΥΛΙΚΑ ΥΠ) 

      Τηλέφ.: 210-3483224 
ΚΟΙΝ.:  Φ.600/113/422440 
  Σ.3677 
  Αθήνα, 26 Νοε 21 
   
ΘΕΜΑ: Εφόδια – Υλικά – Συντήρηση [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για τη 

Σύναψη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της Υπ΄ Αριθ. 0052A/21 
Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς Διάρκειας, με Σκοπό την Προμήθεια 
«Φανελών Πολυεστερικών Κοντομάνικων» για την Κάλυψη Αναγκών 
ΕΣΣΟ και Περιοδικής Χορήγησης Στελεχών, Μαθητών Παραγωγικών 
Σχολών και ΑΣ-ΜΕ] 

 
ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των ΕΔ» 
 β. Ν-Δ-Α 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής 

Εξουσίας» 
 γ. Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρ-

τηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτό-
διοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια)» 

 δ. Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 
 ε. Ν.4270/2014 «Aρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας 

(Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και 
Άλλες Διατάξεις» 

 στ. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπη-
ρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 ζ. ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»  
 η. ΠΔ 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ε-

νώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 
 θ.  Φ.600.14/79/762153/Σ.5560/19 Δεκ 20/ ΓΕΣ/Γ3/2 
 ι.  Φ.600.163/271/423592/Σ.4160/24 Δεκ 20/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α 
 ια. Η Υπ’ Αριθ. 0052Α/21 Σ-Π Μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και των Ε-

ταιρειών «ΑΤΕΣΕ Α.Ε», «ΕΛΒΙΤΕΞ Α.Ε.Β.Ε.», «ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι.ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ Α.Ε.», 
και «ΜΟΡΑΓΛΗΣ Α.Ε.» 

 ιβ. Αρ.Πρωτ. 2/90100/4 Αυγ 21/ Υπ.Οικ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ/ΓΔΔΠΠ/ΔΠΓΚ 
 ιγ. Φ.800/110010/Σ.18690/08 Οκτ 21/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ. Π/Υ 
 ιδ. Φ.600.14/70/576446/Σ.4642/22 Νοε 21/ΓΕΣ/Γ3/2 
 
 1. Αφού ελήφθησαν υπόψη: 
 
  α. Οι διατάξεις των (α), (γ) έως (στ) και (η) σχετικών, που αναφέρονται 
στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τις προμήθειες του Δημοσίου. 
 
  β. Το (β) σχετικό, που αφορά στη μεταβίβαση της οικονομικής εξου-
σίας των κ.κ. ΥΦΕΘΑ, σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοικήσεως των Ενό-
πλων Δυνάμεων. 





 

  γ. Το (ζ) σχετικό, που αφορά στην ανάληψη υποχρέωσης από τους 
διατάκτες (διαταγή διάθεσης πίστωσης). 
 
 δ. Η (θ) σχετική εντολή υπ’ αριθ. «61» διενέργειας σύναψης Σ-Π 

3ετούς διάρκειας, για την προμήθεια φανελών πολυεστερικών κοντομάνικων, με 
σκοπό την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, περιοδικής χορήγησης στελεχών, μαθητών 
παραγωγικών σχολών και ΑΣ-ΜΕ.  
 
  ε. Η (ι) σχετική διακήρυξη του υπ’ αριθ. 01/21 ηλεκτρονικού, ανοι-
κτού, δημόσιου διαγωνισμού, για τη σύναψη Σ-Π 3ετούς διάρκειας, που αφορά 
στην προμήθεια φανελών πολυεστερικών κοντομάνικων, για την κάλυψη αναγκών 
ΕΣΣΟ και περιοδικής χορήγησης στελεχών, μαθητών παραγωγικών σχολών και 
ΑΣ-ΜΕ. 
 
       στ. Η (ια) σχετική Σ-Π 3ετούς διάρκειας, μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και 
των εταιρειών «ΑΤΕΣΕ Α.Ε», «ΕΛΒΙΤΕΞ Α.Ε.Β.Ε.», «ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι.ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ Α.Ε.», και 
«ΜΟΡΑΓΛΗΣ Α.Ε.», για την προμήθεια φανελών πολυεστερικών κοντομάνικων, 
για την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ και περιοδικής χορήγησης στελεχών, μαθητών 
παραγωγικών σχολών και ΑΣ-ΜΕ. 
 
 ζ. Το (ιβ) σχετικό, που αφορά μεταξύ άλλων στην εγκριθείσα ανάληψη 
υποχρέωσης εις βάρος των πιστώσεων Π/Υ ΓΕΣ οικ. έτους 2022, ποσού ύψους 
τετρακοσίων επτά χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα ευρώ (407.712,00€), για την 
προμήθεια φανελών πολυεστερικών κοντομάνικων και σύμφωνα με τη (ιγ) σχετική 
βεβαίωση του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ. 
 
  η. Η (ιδ) σχετική εντολή διενέργειας προμήθειας 137.000 φανελών 
πολυεστερικών κοντομάνικων, για την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ και περιοδικής 
χορήγησης στελεχών, μαθητών παραγωγικών σχολών και ΑΣ-ΜΕ, με τη σύναψη 
της 1ης εκτελεστικής σύμβασης της (ια) όμοιας Σ-Π. 
 
 2.                 Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε 
 
  τις εταιρείες «ΑΤΕΣΕ Α.Ε», «ΕΛΒΙΤΕΞ Α.Ε.Β.Ε.», «ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι.ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ Α.Ε.», και 
«ΜΟΡΑΓΛΗΣ Α.Ε.» να καταθέσουν μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α ΕΣΗΔΗΣ 144319) νέα 
οικονομική προσφορά καθώς και συμπληρωματικό έντυπο (ψηφιακά 
υπογεγραμμένα), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Β», για την 
προμήθεια 137.000 φανελών πολυεστερικών κοντομάνικων, για την κάλυψη 
αναγκών ΕΣΣΟ και περιοδικής χορήγησης στελεχών, μαθητών παραγωγικών 
σχολών και ΑΣ-ΜΕ, με τη σύναψη της 1ης εκτελεστικής σύμβασης της (ια) 
σχετικής Σ-Π, όπως έχει στον πίνακα του Παραρτήματος «Α». 
 
 3. Ο επαναδιαγωνισμός, θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρ-
μας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με-
σω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Κατά την 
υπόψη διαδικασία, απαιτείται η υποβολή νέας κλειστής οικονομικής προσφοράς 
(call offs), από τον συμβαλλόμενο στη Σ-Π προμηθευτή, η οποία δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχει προσφερθεί σε αυτή.   





 

 
 4. Τονίζεται ότι, ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλε-
κτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη (ι) σχετική διακήρυξη. 
 
 5. Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στη διαδικτυακή πύ- 
λη του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 30 Νοε 21, ημέρα Τρίτη. Ημερομηνία έναρξης 
υποβολής προσφοράς στο σύστημα, ορίζεται η 01 08:00 Δεκ 21, ημέρα Τετάρτη. 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της παραπάνω προσφοράς στη 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 10 
15:00 Δεκ 21, ημέρα Παρασκευή. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα. 
 
 6. Μετά την αποσφράγιση της νέας οικονομικής προσφοράς, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στις 13 08:00 Δεκ 21 και την σχετική ειδοποίηση σας, θα πρέπει 
να καταθέσετε μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α ΕΣΗΔΗΣ 144319) τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 12 του Παραρτήματος «Α» της (ι) σχετικής διακήρυξης και παραστατικό 
εκπροσώπησης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 80 και 103 του 
Ν.4412/2016, για την ολοκλήρωση της προσφοράς και των διαδικασιών που θα 
προηγηθούν της υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
τα καθοριζόμενα στην Προσθήκη «5/Α» της (ι) όμοιας διακήρυξης καθώς και 
στην υπ’ αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ Β΄ 1924/02-06-2017) Υπουργική Απόφαση 
«Τεχνικές Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
 
 7. Η απαιτούμενη για την προμήθεια πίστωση ποσού ύψους τετρασίων 
επτά χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα ευρώ (407.712,00€), σύμφωνα με το (ιβ) 
σχετικό έχει εγκριθεί ως μέρος ανάληψης υποχρέωσης εις βάρος των πιστώσεων 
Π/Υ 2022, στον ΑΛΕ 24-1.09-02.001. 
 
 8. Η παρούσα πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
 
 9. Το 7ο τμήμα της Δνσης, να προβεί στη/ον: 
 
  α. Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του επαναδιαγωνισμού, σύ-
μφωνα με τα καθοριζόμενα στο (στ) σχετικό. 
 
  β. Ενημέρωση των εταιρείας, που θα αναδειχθεί προσωρινός ανάδο-
χος, για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, αμέσως μετά την κοινο-
ποίηση της απόφασης αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, λαμβάνοντας 
υπόψη τα καθοριζόμενα στο διευκρινιστικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με ΑΔΑ: 
66ΓΠΟΞΤΒ-Z9K. 
 
  γ. Καθορισμό της ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των δικαιολο-
γητικών κατακύρωσης. 
 





 

  δ. Άμεση διαβίβαση των πρακτικών ελέγχου οικονομικής προσφοράς 
– αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή.  
 
 10. Επισημαίνονται τα παρακάτω:  
 
  α. Απαιτείται η υποβολή προσφοράς [οικονομική προσφορά, συ-
μπληρωματικό έντυπο και υπεύθυνη δήλωση Προσθήκης «5/Α» της (ι) σχε-
τικής διακήρυξης, ψηφιακά υπογεγραμμένων] από την αντισυμβαλλόμενη 
εταιρεία για το σύνολο της ποσότητας των ειδών του πίνακα του Παραρτήματος 
«Α». 
 
  β. Η προσφερόμενη τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει (επί ποινή κήρυξης  
ως εκπτώτου του προμηθευτή και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής ε-
κτέλεσης της Σ-Π) την αντίστοιχη της (ια) σχετικής Σ-Π.   
 
  γ. Ο χρόνος ισχύος της νέας οικονομικής προσφοράς καθορίζεται σε 
365 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. 
 
  δ. Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον 
προσωρινό ανάδοχο ισχύουν μεταξύ άλλων και τα καθοριζόμενα στο διευκρινιστι-
κό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με ΑΔΑ:66ΓΠΟΞΤΒ-Z9K. 
 
  ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στο Ν.4412/2016 και στην 
(ια) σχετική Σ-Π. 
 
 11. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 
 12. Χειριστής θέματος: Τχης (ΥΠ) Γεώργιος Πατσούρας, Επιτελής ΑΣ-
ΔΥΣ/ΔΠΜ/3α, τηλ.:2103483224. 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Πίνακας Προμήθειας Φανελών Πολυεστερικών Κοντομάνικων, για τη 

Σύναψη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της Υπ’ Αριθ. 0052Α/21 Σ-Π  
«Β»   Συμπληρωματικό Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Υπόδειγμα) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Εταιρεία «ΑΤΕΣΕ Α.Ε.» 
Εταιρεία «ΕΛΒΙΤΕΞ Α.Ε.Β.Ε.» 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
Tαγματάρχης (ΥΠ)  Γεώργιος Πατσούρας 
                 ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α     

Ταξίαρχος Ιωάννης Ανδριώτης 
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 





 

Εταιρεία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» 
Εταιρεία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι.ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ Α.Ε.» 
Εταιρεία «ΜΟΡΑΓΛΗΣ Α.Ε.» 
Αποδέκτες για Πληροφορία  
ΓΕΣ/ΔΥΠ – Γ3 
ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄Κ  
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/(3α,7ο) – ΔΕΠΥ - ΔΥΠ 
651 ΑΒΥΠ/4ο ΕΓ- ΛΔ  
ΚΕΥ 
2ο ΤΥΛ 
ΦΥ (Σ 00052Α/21/1η) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      ΑΔΑ:   

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ     ΑΔΑΜ:  
 
 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 

Γ’ ΚΛΑΔΟΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 3α (ΥΛΙΚΑ ΥΠ) 
 26 Νοε 21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ   
Φ.600/113/422440/Σ.3677  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΦΑΝΕΛΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΩΝ», ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 

ΤΗΣ 1ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 0052Α/21 Σ-Π 
 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΛΙΚΩΝ 

CPV: 18331000-8 
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ) Μ

Ο
Ν

Α
Δ

Α
 

Μ
Ε

Τ
Ρ

Η
Σ

Η
Σ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  
ΣΕ ΕΥΡΩ (€) 

ΠΑΡ/ 
ΣΕΙΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

(24%) 

- 

Φανέλες Πολυεστερικές 
Κοντομάνικες (ΠΕΔ-Α-

00322/1η Έκδοση/22 Μαρ 
17/ΥΠΕΘΑ). Τ

εμ
ά

χ
ια

 

137.000 328.800,00 407.712,00  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
α. Οι κρατήσεις 4,23068% βαρύνουν τον προμηθευτή. 
 
β. Χρόνος παράδοσης: Ανά 1/2 της ποσότητας σε 4 και 6 μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της 1ης εκτελεστικής σύμβασης της εν λόγω Σ-Π. 
 
γ. Τόπος παράδοσης: 2Ο ΤΥΛ (ΑΥΛΩΝΑΣ, ΑΤΤΙΚΗ). 
 
δ. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης της υπόψη ποσότητας εντός 
της προϋπολογισθείσας αξίας και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 105 
του Ν.4412/2016), μέχρι την κατακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης. 
 
ε.   Ο καθορισμός  των  μεγεθών των υπο προμήθεια φανελών πολυεστερικών 
κοντομάνικων θα πραγματοποιηθεί προ της κατακύρωσης της υπόψη 1ης 
εκτελεστικής σύμβασης της υπ΄ αριθ.0052Α/21 Σ-Π. 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
Tαγματάρχης (ΥΠ)  Γεώργιος Πατσούρας 
                 ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α     

Ταξίαρχος Ιωάννης Ανδριώτης 
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 





 

 
 
 
 
 
 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      ΑΔΑ:   

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ     ΑΔΑΜ:  
 
 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 

Γ’ ΚΛΑΔΟΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 3α (ΥΛΙΚΑ ΥΠ) 
 26 Νοε 21 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  
Φ.600/113/422440/Σ.3677  
  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

 
Α. ΔΗΛΩΣΗ 
Οι υπογράφοντες ενεργούντες ως νόμιμοι εκπρόσωποι των Εταιρειών: 
 
  
  
   
 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ: 
 
 1. Ότι η Εταιρεία/οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσουν την 
Οικονομική Προσφορά τους για την υλοποίηση της προμήθειας, μελέτησαν με 
προσοχή και έλαβαν υπόψη τους: 
 
  α. Την υπ’ αριθ. 01/21 διακήρυξη του ηλεκτρονικού, δημόσιου 
διαγωνισμού, με όλα τα σχετικά Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος του διαγωνισμού. 
 
  β. Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό 
αυτό. 
 
 2. Ότι η Εταιρεία/οι Εταιρείες μας έλαβαν γνώση των συνθηκών της 
προμήθειας και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται, όπως αυτές έχουν 
καθοριστεί στην υπ’ αριθ. 01/21 διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού. 
 
 3. Ότι η Εταιρεία/οι Εταιρείες μας αναγνωρίζουν ότι το τίμημα της 
προσφοράς μας περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην υπ’ αριθ. 0052Α/21 Σ-Π. 
 
 4. Ότι η Εταιρεία/οι Εταιρείες μας έλαβαν γνώση και συμπεριέλαβαν στην 
προσφορά κάθε κόστος για την προμήθεια και την τήρηση όλων των προθεσμιών, 
όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθ. 01/21 διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου 
διαγωνισμού. 
 
  5. Στο προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 





 

6. Οι τιμές είναι σε ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ και θα είναι σταθερές καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η πληρωμή μου επιθυμώ να 
πραγματοποιηθεί……………  

(αναφέρεται ο τρόπος πληρωμής και τυχόν πρόθεση εκχώρησης 
δικαιωμάτων σε Τραπεζικό Ίδρυμα). 

 
 7. Η Εταιρεία/οι Εταιρείες μας κατάρτισαν την Οικονομική Προσφορά 

τους με βάση τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους.  
 

Αθήνα,   
ΟI ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ  
Σφραγίδα - Υπογραφή  

 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   
Για την υλοποίηση της προμήθειας φανελών πολυεστερικών 

κοντομάνικων, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 01/21 διακήρυξης, τους 
όρους της υπ’ αριθ. 0052Α/21 Σ-Π και τα καθοριζόμενα στο παρόν έντυπο, η 
οικονομική μας προσφορά είναι:……………………… (αριθμητικώς και 
ολογράφως). 

 
Αθήνα,   
ΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ  
Σφραγίδα – Υπογραφή 

 
Σημείωση προς τους συμμετέχοντες: Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω 

υπόδειγμα περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να 
κατατεθούν από  τους  συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν το εν λόγω έντυπο χωρίς να έχει 
πανομοιότυπη μορφή με το ως άνω υπόδειγμα αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό, λαμβάνοντας πάντοτε 
υπόψη τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
Tαγματάρχης (ΥΠ)  Γεώργιος Πατσούρας 
                 ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α     

Ταξίαρχος Ιωάννης Ανδριώτης 
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
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