
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανά-
στευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟΣ: 80 ΑΔΤΕ/4oΕΓ 588 ΤΕ
4ο Γραφείο
Τηλ. Εσωτ: 123

ΚΟΙΝ.: 588 ΤΕ Φ.600/33/526
Σ.93
Λέρος,26 Ιαν 18

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις – Διαγωνισμοί

ΣΧΕΤ.: α. Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και
Λογιστικού των ΕΔ»
β. Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες
διατάξεις»
 γ. Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις»
 δ. Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις»
ε. Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών»
ζ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2300)
«Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά
όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους
των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές»
η.    Φ.814.1/1/800706/Σ.166/17 Iαν 18/ΓΕΣ/Γ2/ΔΥΠΠΕ/1α

1. Έχοντας υπόψη:

  α. Τις διατάξεις των (α) έως και (ζ) σχετικών

β. Την υπ ’αριθμ. Φ.814.1/1/800706/Σ.166/17 Iαν 18/ΓΕΣ/Γ2/ΔΥΠΠΕ/1α
απόφαση ανάληψη υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΨ076-Η0Ρ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισµό υπ’αριθµ. 10/2018 µε κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη προμηθευτή για το έργο «Προμήθεια και
τοποθέτηση 4 εξωτερικών θυρών αλουμινίου στους οικίσκους του ΚΥΤ Λέρου»
που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα «Β» της παρούσας, εκτιμώμενης
αξίας δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων
κρατήσεων υπέρ τρίτων.

2. Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 12 14:00 Φεβ 18 ημέρα Δευτέρα
και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 13 12:45 Φεβ 18 ημέρα Τρίτη (ΛΕΘ
Λέρου).Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και
ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται στους δικαιούχους.
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3. Τόπος υποβολής προσφορών: 588 ΤΕ, Στρατόπεδο «ΕΦ. ΤΧΗ (ΠΖ)
ΔΑΥΙΔ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ»,ΤΚ: 85400, Παρθένι, Λέρος, τηλ επικ: 2247023122.

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύµφωνα µε τα Παραρτήματα «Α»,
«Β», «Γ», «Δ» και «Ε» της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος αυτής.

Άνχης (ΠΖ) Ηλίας Ζωγράφος
Ακριβές  Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανθστής (ΠΖ) Φώτιος Κουτσοκώστας
Αξκός 4ου Γραφείου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«A» Γενικοί Όροι Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθµ. 10/2018
«Β» Πίνακας των υπό Προμήθεια Υλικών
«Γ» Οικονομική Προσφορά
«Δ» Τεχνικές Προδιαγραφές
«Ε» Πίνακας Δικαιολογητικών

ΑΔΑ: 6ΧΖΨ6-524
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588 ΤΕ
26   Ιαν 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΗ
Φ.600/33/526/Σ.93

                                                 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
              ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

          ΥΠ’ ΑΡΙΘ.10/2018

Άρθρο 1ο
ΑντικείμενοΠρομήθειας

1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά συνοπτικό μειοδοτικό
διαγωνισµό για «Προμήθεια και τοποθέτηση 4 εξωτερικών θυρών αλουμινίου
στους οικίσκους του ΚΥΤ Λέρου» (CPV:44221000-5), που αναλυτικά
περιγράφονται στο Παράρτημα «Β» της παρούσας, εκτιμώμενης αξίας δύο
χιλιάδων ευρώ (2.000€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων
υπέρ τρίτων.

2. Η ανάδειξη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

3. Η υποβολή εναλλακτικών προσφορών δεν είναι επιτρεπτή.
.

4. Η Υπηρεσία επιθυµεί η προμήθεια και η τοποθέτηση των 4 θυρών
αλουμινίου στο ΚΥΤ Λέρου να πραγματοποιηθεί μέχρι την 31 Απριλίου 18.

Άρθρο 2ο
Διενέργεια Διαγωνισµού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε τόπο, σε ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από τη διακήρυξη ως συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός µε έγγραφες
σφραγισμένες προσφορές. Οι προσφορές που υποβάλλονται ασφράγιστες, δεν
γίνονται αποδεκτές.

Άρθρο 3ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν, εγγράφως, να
παρατείνουν την προσφορά τους1.

Άρθρο 4ο
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών

1. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και
υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη
Μονάδα/Στρατιωτική Υπηρεσία, έγκαιρα και μέχρι την ημερομηνία και την ώρα

1Παρ. 3, άρθρο 97, Ν. 4412/2016. «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Εργασιών»
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υποβολής των προσφορών, µέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Προσφορές ή αιτήσεις
συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα επιστραφούν χωρίς να
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως2.

2. Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β. Ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής
(Μονάδα/Στρατιωτική Υπηρεσία).

γ. Ο αριθµός της διακήρυξης και ο ΑΔΑ.

δ. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε
την προσφορά στοιχεία, ως εξής:

α. Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο,
µε την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τοποθετούνται όλα τα οριζόμενα στη
σύμβαση, κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά και στοιχεία,
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα «Ε».

β. Σε έτερο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα εξής3:

(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής που καλύπτει το
ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ ,ύψους 40,00 ευρώ.

(2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

(3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

(4) Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

γ. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο,
επίσης, μέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
όπως το υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς στο Παράρτημα «Γ».

2Άρθρο 96, Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Εργασιών»
3Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρ-
κεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της
σύμβασης. Περαιτέρω, για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων και μελετών, ανά-
λογα με το κριτήριο κατακύρωσης, ο εν λόγω φάκελος περιλαμβάνει τα οριζόμενα δικαιολογητικά
του άρθρου 94, Ν.4412/16.
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4. Επισημαίνεται ότι οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς, πλήρεις, να
µην φέρουν αλλοιώσεις και διορθώσεις.

Άρθρο 5ο
Οικονοµική Προσφορά

1. Η οικονοµική προσφορά δίνεται σε ευρώ, µε την προσφερόμενη
τιµή να αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία ανά μονάδα του προς προμήθεια
υλικού. Κρίνεται απαραίτητο να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.
Επιπρόσθετα στην τιµή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι
0,12432%, τις οποίες επιβαρύνεται ο προμηθευτής, εκτός από τον ΦΠΑ.

2. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόμενες τιµές είναι υπερβολικά
χαµηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης
κατακύρωσης.  Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει
από τους συγκατέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των
προσφερομένων τιµών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

3. Εάν οι προσφερόμενες τιµές είναι ισότιµες,  ο ανάδοχος επιλέγεται
µε κλήρωση µεταξύ αυτών που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν.4412/16.

Άρθρο 6ο
Αποσφράγιση Προσφορών

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση
κατά την κρίση της Επιτροπής και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16, την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται από τη διακήρυξη του διαγωνισµού,
παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων ή αντιπροσώπων αυτών.

2. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των προσφορών των
συμμετεχόντων στο διαγωνισµό.

Άρθρο 7ο
Αξιολόγηση Προσφορών – Κριτήρια Ανάθεσης

1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα
αναφερόµενα στο άρθρο 100 του Ν.4412/16 και η συµµόρφωση µε τις Τεχνικές
Απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Δ».

2. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισµού όργανο, µε αιτιολογημένη γνωμοδότηση του μπορεί να προτείνει
την κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µεγαλύτερη
ποσότητα κατά ποσοστό4τριάντα τις εκατό (30%) ή μικρότερη ποσότητα κατά

4Σύµφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν. 4412/2016.
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ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), χωρίς καµία επίδραση στην τιµή των υλικών
και στους υπόλοιπους όρους της προµήθειας,σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
άρθρο104 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο
Ανακοίνωση Κατακύρωσης

Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προµήθειας,
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει, τη συµφωνία της
κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και την προθεσµία υπογραφής της
σύµβασης.

Άρθρο 9ο
Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου – Χρόνος Φόρτωσης – Κυρώσεις –

Εξαιρέσεις

Για τις περιπτώσεις κήρυξης προµηθευτή ως εκπτώτου, περιπτώσεις µη
παράδοσης υλικών μέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η
σύµβαση, κυρώσεις για εκπρόθεσµη φόρτωση – παράδοση, απόρριψη
συµβατικών υλικών – αντικατάσταση, εξαιρέσεις, κλπ. ισχύουν τα αναφερόµενα
στα άρθρα 203, 204, 206, 207, 213 του Ν.4412/16.

Άρθρο 10ο
Τρόπος Πληρωµής

1. Η πληρωµή του προµηθευτή σε ποσοστό 100% της όλης
πραγµατικής αξίας των υλικών θα γίνει σε βάρος της διατεθείσας ανάληψης
υποχρέωσης που µνηµονεύεται στην παράγραφο 1(β) της διακήρυξης, µε βάση
τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών.

β. Πρωτότυπο τιµολόγιο – δελτίο αποστολής όπου θα
αναγράφει «πληρωμή επί πιστώσει».

γ.         Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας της οικείας Δ.Ο.Υ.

ε. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας.

         στ. Γνωστοποίηση με υπεύθυνη δήλωση του τραπεζικού
λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ,  που συνοδεύεται από αντίγραφο
(απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, στην οποία
τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται
βιβλιάριο.
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                     η. Κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο δικαιολογητικό εξόφλησης.

           2.   Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις υπέρ δημοσίου ποσοστού
0,12432 %.

3. Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος ποσοστού 4% σύµφωνα µε το
άρθρο 24 του Ν.2198/94.

Άρθρο 11ο
Λοιποί Όροι

1. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω
απορρίπτονται.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Άνχης (ΠΖ) Ηλίας Ζωγράφος
Ακριβές  Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανθστής (ΠΖ) Φώτιος Κουτσοκώστας
Αξκός 4ου Γραφείου
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588 ΤΕ
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ
Φ.600/33/526/Σ.93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Ονομασία υπηρεσίας/έργου – CPV:44221000-5
Εταιρεία:

Α/Α Περιγραφή Είδους
Μονάδα

Μέτρησης Ποσότητα

 1.
Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών
θυρών αλουμινίου στους οικίσκους του
ΚΥΤ Λέρου

ΤΕΜ 4

Άνχης (ΠΖ) Ηλίας Ζωγράφος
Ακριβές  Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανθστής (ΠΖ) Φώτιος Κουτσοκώστας
Αξκός 4ου Γραφείου

ΑΔΑ: 6ΧΖΨ6-524



Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανά-
στευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

588 ΤΕ
26  Ιαν 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ
Φ.600/33/526/Σ.93

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Ονομασία προμήθειας/υπηρεσίας/έργου - CPV:44221000-5
Εταιρεία:

Για την Εταιρεία,

Άνχης (ΠΖ) Ηλίας Ζωγράφος
Ακριβές  Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανθστής (ΠΖ) Φώτιος Κουτσοκώστας
Αξκός 4ου Γραφείου

Α/Α Α/Α
Διακήρυξης

Περιγραφή
Είδους Ποσότητα Καθαρή

Αξία
ΦΠΑ
(%)

Ποσό
ΦΠΑ

Συνολική
Αξία Παρ/σεις

1
2
3

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΔΑ: 6ΧΖΨ6-524



Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανά-
στευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

588 ΤΕ
26  Ιαν 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ
Φ.600/33/526/Σ.93

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.  Αντικείμενου του παρόντος είναι από τον ανάδοχο η προμήθεια
τεσσάρων (4) θυρών αλουμινίου και η τοποθέτηση τους στο ΚΥΤ Λέρου.

2.    Η σύμβαση θα διαρκέσει 2 μήνες.

Άνχης (ΠΖ) Ηλίας Ζωγράφος
Ακριβές  Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανθστής (ΠΖ) Φώτιος Κουτσοκώστας
Αξκός 4ου Γραφείου

ΑΔΑ: 6ΧΖΨ6-524



Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανά-
στευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 588 ΤΕ
 26 Ιαν 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ
Φ.600/33/526/Σ.93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.
Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των
όρων της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής και τους οποίους
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Γενικοί όροι
διαγωνισµού,

Άρθρο 4

2.

Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία:

α. Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον
οποίο συμμετέχουν.

β. Δηλώνεται ότι, μέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς τους δεν βρίσκονται σε µια από τις καταστάσεις των
άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16 (σε περίπτωση Α.Ε. για όλο το
Διοικητικό Συμβούλιο).

γ. Δηλώνεται ότι πληρούνται τα σχετικά κριτήρια
επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του
Ν. 4412/16.

δ. Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και
προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του
Ν.4412/16 σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 103 του υπόψη νόµου.

Γενικοί όροι
διαγωνισµού,

Άρθρο 4

3.

Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι:

α. Δεν θα χρησιµοποιήσουν σαν άµεσο ή έµµεσο
αντιπρόσωπο ους, µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών
κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει
πενταετία από τον χρόνο αποστρατείας του, υπαγορευµένου αυτού,
από την παράγραφο12 του άρθρου 66  του ΝΔ 1400/73.

β.  Δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε
διαγωνισµό και δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά
την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

Γενικοί όροι
διαγωνισµού,

Άρθρο 4

4. Παραστατικό εκπροσώπησης της εταιρείας ή εξουσιοδότηση του
αντίστοιχου αντιπροσώπου που εκπροσωπεί την εταιρεία.

Γενικοί όροι
διαγωνισµού,

Άρθρο 4

Άνχης (ΠΖ) Ηλίας Ζωγράφος
Ακριβές  Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανθστής (ΠΖ) Φώτιος Κουτσοκώστας
Αξκός 4ου Γραφείου

ΑΔΑ: 6ΧΖΨ6-524
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