
ΠΡΟΣ: ΛΣ/98 Α∆ΤΕ 98 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΤΑΓΜ.  ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
  «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
  Τηλ. 861- 3440 
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Γ3 Φ.800/30/22194 
 98 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ    Σ.749 
 ΤΟΣΚΕ∆Π Μυτιλήνη, 20 Φεβ 18 
 
ΘΕΜΑ: Συµβάσεις-∆ιαγωνισµοί 
  
ΣΧΕΤ.:  : α. Φ.800/19/835840/Σ.153/18 Ιαν 18/ΓΕΣ/Γ3  
  β. Φ.800/16/310/Σ.31/15 Φεβ 18/ΛΣ/98 Α∆ΤΕ 
 
 1. Αφού λάβαµε υπόψη τα καθοριζόµενα στο (α) σχετικό, που αφορούν 
στη διάθεση πίστωσης είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ενός ευρώ και 
εβδοµήντα πέντε λεπτών (23.721,75€) σε βάρος της ΣΑΕ 737/2 µε κωδικό 
2017ΣΕ73720000 για την εκτέλεση έργου : «Προµήθεια ειδών καθαριότητας για το 
ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ»,  
 

εγκρίνουµε 
 
την υποβληθείσα µε το (β) σχετικό ∆ιακήρυξη ∆ιενέργειας ∆ιαπραγµάτευσης 
καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήµατος «Β» αυτής.  
 
 2. Κατόπιν των παραπάνω, να υλοποιηθεί η διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο (α) σχετικό.   
 
 3.  Χειριστής θέµατος: Λγος (ΠΖ) Βαρβάρα Πρικέ , Βοηθός /98 Α∆ΤΕ/ 
4ου ΕΓ, τηλέφ 22510 – 33440. 
 
 Υπτγος Σταύρος Τσερπές  
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 

  
  

Λγός (ΠΖ) Βαρβάρα Πρικέ   
Βοηθός  4ου ΕΓ/1  
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός Διαγωνισμός

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για το ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ(ΜΟΡΙΑΣ)

Αναθέτουσα Αρχή ΛΣ/98 ΑΔΤΕ

Προϋπολογισμός Δαπάνης 23.721,75

Κριτήριο Ανάθεσης Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία &ώρα λήξης
υποβολής προσφορών

05 Μαρ 2018 09:50

Ημερομηνία &ώρα
διενέργειας

05 Μαρ 2018 10:00

Πηγή Χρηματοδότησης ΠΔΕ

Τόπος Διενέργειας
ΛΣ/98 ΑΔΤΕ-

Στρατόπεδο Σχη (ΠΖ)
Μαυρομιχάλη Κυριάκου

(ΠΑΓΑΝΗ)

Παρατήρηση: Αν την καθορισμένη ημερομηνία η διενέργεια του διαγωνισμού δεν
καταστεί δυνατή για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. υπηρεσιακοί λόγοι,κλπ),αναβάλλεται
για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την καθορισμένη ημερομηνία διαγωνισμού.
Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με αργία, ο διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη
επόμενη εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή
αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη
παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.
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ΘΕΜΑ: Συμβάσεις – Διαγωνισμοί

ΣΧΕΤ.: α. Ν∆ 721/70«Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.∆.»
β. Πα∆ 8-8/1979/ΓΕΣ/∆ΟΙ«Περί ∆απανών»
γ. Π.∆.378/87«Αποφαινόµενα Όργανα ΥΠΕΘΑ»
δ. Ν.3669/2008«Κωδικοποίηση Νοµοθεσίαςπερί ∆ηµοσίων Έργων»
ε. Ν.3861/10«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και Άλλες∆ιατάξεις»

στ. Κ.Υ.Α.44009/13«ΚαθορισµόςΤρόπουΠληρωµής ∆απανών
Επενδύσεων από Λογαριασµούς Έργων που Τηρούνται στην ΤτΕ»

ζ. Ν.4270/14.
η. Ν.4320/15«Τροποποίηση ∆ιατάξεων τουΝ.4281/14»
θ. ΚΥΑ: 134453 «Ρυθµίσεις για τις Πληρωµές του ΠΔΕ»
ι. Ν.4368/16«Μέτρα Επιτάχυνσης Κυβερνητικού Έργου-∆ιατάξεις»

ια. Ν.4412/16
ιβ. N.4446/16 (Άρθρα75-91)
ιγ. Π.∆.80/16«Περί Ανάληψης Υποχρεώσεων από ∆ιατάκτες»
ιδ. Φ.900/11/127464/Σ.315/11Φεβ16/ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ/ΤΟΜ
ιε.Φ.000/8/245258/Σ.37/07Μαρ16/ΚΥΑ«ΡύθµισηΘεµάτωνΣυντονιστικού

Οργάνου ∆ιαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης και Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων
∆ιαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης»

ιστ. ΥΑ57654:«ΡύθµισηΕιδικότερων Θεμάτων Λειτουργίας και Διαχείρησης
του ΚΗΔΜΗΣ του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ.»

ιζ. Υπ.Αρίθµ.:82350/9Αυγ16/ΥΑ«Σύστηµα ∆ιαχείρισης- Ελέγχου των
Εθνικών Προγραμμάτων των Ταµείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
(ΤΑΜΕΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020»

ιη. Φ.830/60/918814/Σ.5965/02 Σεπ 16/ΓΕΣ/∆ΟΙ/3α

ιθ. Φ.800/175/136756/Σ.2694/14 Σεπ 16/ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ
κ. 4456/17
κα. .830/21/986161/Σ.2934/12 Ιουν 17/ΓΕΣ/∆ΟΙ/3α

κβ. ΑΠ.:654/15 Ιουν 17/Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Π/ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ.
κγ. Φ.890/84/990300/Σ.3678/21 Ιουλ 17/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2α

κδ. Α.Π.: 898/26-7-17/Ε.Υ.ΣΥ.∆.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π./ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ
κε .Α.Π.930/01Αυ17/MIS:5009773/Ε.Υ.ΣΥ.∆.Τ.Α.Μ.ΕΤΕΑΑΠ./ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ.

κστ. Α.Π.Φ.060.310/5/56141/Σ.12716/07 Αυγ 17/ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆Ι∆ΕΑΠ
κζ. Α.Π.88232/09 Αυγ 17/MIS:5009773/ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ.(ΑΔΑ:723H465X18-37Δ)
κη. Φ.890/97/993491/Σ.4294/23 Αυγ 17/ΓΕΣ/∆ΟΙ/2ο

κθ. Υ.Α. Φ.092/8/66625/Σ.15516(ΦΕΚ Β΄3495/5 Οκτ 17)

ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
98 ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Τηλ.:22510-33739
Φ.800/15/306
Σ.30
Μυτιλήνη,15 Φεβ 18
Συνημμένα: μία διακήρυξη
διαγωνισμού

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:
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λ. Φ.830/471/125122/Σ.6911/29 Νοε 17/ΑΣΔΕΝ/ΔΥΔΜ
λα. Φ.830/56/999997/Σ.5711/18 Οκτ 17/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α

λβ. Φ.060.310/6/71859/Σ.17035/19 Οκτ 17/ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆Ι∆ΕΑΠ
λγ. Φ.060.310/9/81368/Σ.196984/28 Νοε 17/ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆Ι∆ΕΑΠ
λδ. Φ.890/133/100521/Σ.6498/30 Νοε 17/ΓΕΣ/∆ΟΙ
λε. Φ.800/381/52171/Σ.4954/01 Δεκ17/ΓΕΣ/Γ3/5
λστ.Φ.800/7/240670/11 Ιαν 18/ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ
λζ. Φ.800/19/835840/Σ.153/18 Ιαν 18ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/Γ3/4

1. Έχοντας υπόψη:

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

β. το (λζ) όμοιο (Απόφαση Ανάληψη υποχρέωσης με ΑΔΑ:ΩΕΠΑ6-Κ47)

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισµό υπ’ αριθµ 1/2018 µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτή του έργου «Προμήθεια υλικών
καθαριότητας για το ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ (ΜΟΡΙΑΣ) (CPV:39830000-9)», που
αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα «Β» της παρούσας, εκτιμώμενης αξίας
είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε
λεπτών(23.721,75€),συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νομίμων κρατήσεων υπέρ
τρίτων.

2. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού  η 05 Μαρτίου 2018 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την 05 Μαρτίου
στις 09:50, δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα επιστρέφονται στους δικαιούχους.

3. Τόπος υποβολής προσφορών η έδρα του ΛΣ/98 ΑΔΤΕ στην Παγανή
Μυτιλήνης στο Στρατόπεδο «Σχη (ΠΖ) Μαυρομιχάλη Κυριάκου» σύμφωνα με τους
γενικούς και ειδικούς όρους του διαγωνισμού όπως προβλέπονται στα
Παραρτήματα «Α» και «Β» της παρούσας διακήρυξης.

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύµφωνα µε τα
όσα προβλέπονται στα Παραρτήματα «Α», «Β», «Γ», «Δ» και «Ε» της παρούσας
διακήρυξης, της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο µέρος

5. Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ στο οποίο κοινοποιείται το παρόν,
παρακαλείται για την ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης στην ιστοθέση του
δικαιούχου (www.dideap.mil.gr) για το διάστημα των 10 ημερών, όπως προβλέπει
το άρθρο 46 της ΥΠΑΣΥΔ 82350.

Ανθλγός(ΠΖ) Ιωάννης Κωνσταντάρας
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής

ΕΠΟΠ Λχίας(ΠΖ) Γιαννακόπουλος Πέτρος
Αξκός 4ου Γραφείου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ email:nchrisopoulos@dideap.mil.gr
Δήμος Λέσβου, Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, ΤΚ: 81100
Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου Δνση Εμπορίου και Τουρισμού-Τμήμα Α.Ε.
Βουρνάζων 10, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100
Εμπορικό Επιμελητήριο Λέσβου email: chamber@les.forthenet.gr
Π. Κουντουριώτου 71, Μυτιλήνη, ΤΚ: 81100
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/Γ3 (ΔΥΠΟΣΤΗ)
ΑΣΔΕΝ/ΔΟΙ
98 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ–ΔΟΙ
ΛΣ 98 ΑΔΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«A» Γενικοί Όροι Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθµ. 1/2018
«Β» Φύλλο Συμμόρφωσης στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Υπόδειγμα)
«Γ» Οικονομική Προσφορά
«Δ» Πίνακας Απαιτούμενων Δικαιολογητικών
«Ε» Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
98 ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
15 Φεβ 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΗ
Φ.800/15/306 /Σ.30

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.1/2018

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Προμήθειας

1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά συνοπτικό μειοδοτικό
διαγωνισµό για την προμήθεια ειδών καθαριότητας (CPV: 39830000-9), που
περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Β» της παρούσας, εκτιμώμενης αξίας
είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών
(23.721,75€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νομίμων κρατήσεων υπέρ τρίτων.

2. Η ανάδειξη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

3. Προσφορές με διαφορετικές προδιαγραφές από τις καθοριζόμενες
στην παρούσα διακήρυξη δε θα γίνονται δεκτές.

4. Τα προς προμήθεια υλικά είναι διαιρετά κατ’ είδος και η παράδοση
τους θα πραγματοποιηθεί συγκεντρωτικά.

5. Ημερομηνία παράδοσης των υλικών ορίζεται η 30 Μαρτίου 2018
ημέρα Παρασκευή. Τόπος παράδοσης καθορίζεται το ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ (ΜΟΡΙΑΣ),
όπου θα παραληφθούν από εξουσιοδοτημένη επιτροπή παραλαβής.

Άρθρο 2ο
Διενέργεια Διαγωνισµού

Ο συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε κατάλληλο
χώρο του ΛΣ/98 ΑΔΤΕ, που εδρεύει στην περιοχή Παγανή Μυτιλήνης στο
Στρατόπεδο «Σχη (ΠΖ) Μαυρομιχάλη Κυριάκου» την 05 Μαρτίου 2018 στις 10:00,
µε έγγραφες σφραγισμένες προσφορές εντός χάρτινου φακέλου, ο οποίος
εξωτερικά θα φέρει τη σφραγίδα με την επωνυμία του υποψηφίου αναδόχου του
έργου. Τυχόν προσφορές που θα υποβληθούν είτε εκτός φακέλου είτε χωρίς να
φέρουν τη σφραγίδα με την επωνυμία του υποψηφίου αναδόχου, δεν θα γίνονται
αποδεκτές.

Άρθρο 3ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της
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διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν,
εγγράφως, για την παράταση της προσφοράς τους.

Άρθρο 4ο
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών

1. Οι προσφορές που θα υποβληθούν να έχουν συνταχθεί στην
ελληνική γλώσσα και μόνον. Είναι δυνατόν να υποβληθούν αυθημερόν την ημέρα
του διαγωνισμού, έως την ορισμένη ώρα, από νόμιμο εκπρόσωπο του
υποψηφίου αναδόχου του έργου, το οποίο θα αποδεικνύεται με την ύπαρξη και
την κατάθεση νόμιμης εξουσιοδότησης, ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου στο ΛΣ/98 ΑΔΤΕ, έως την ορισθείσα
ημερομηνία του διαγωνισμού.

2. Ειδικότερα για τον τρόπο υποβολής των προσφορών καθορίζονται
τα εξής:

α. Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει έναν εξωτερικό
σφραγισμένο φάκελο, με την επωνυμία του υποψηφίου αναδόχου, ο οποίος
εσωτερικά θα φέρει άλλους 3 επιμέρους φακέλους, έναν για κάθε είδος
προσφοράς (οικονομική, τεχνικών προδιαγραφών) και έναν με τα λοιπά
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε κάθε εσωτερικό φάκελο, ο οποίος θα είναι
κλειστός, θα φέρεται η σφραγίδα με την επωνυμία του υποψηφίου αναδόχου και
θα αναγράφεται το περιεχόμενο του (Οικονομική προσφορά, Τεχνική προσφορά,
Λοιπά Δικαιολογητικά). Επισημαίνεται ότι στον εξωτερικό φάκελο θα αναγράφονται
ευκρινώς τα παρακάτω:

1) Στο μέσον του φακέλου υπογραμμισμένη η φράση
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ’ 1/2018».

2) ο τίτλος της αναθέτουσας αρχής (ΛΣ/98 ΑΔΤΕ)
3) ο αριθμός της διακήρυξης
4) η ημερομηνία διενέργειας του μειοδοτικού διαγωνισμού
5) τα στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου (εμπορική

επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας).

β. Στους εσωτερικούς σφραγισμένους φακέλους θα υπάρχουν:

1) Οι τεχνικές προδιαγραφές με τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά που καθορίζονται στο παράρτημα «Β» της παρούσης καθώς και
ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) όπως προβλέπει το
(ια) σχετικό (Άρθρο 79 παρ.4).

2) Η οικονομική προσφορά με τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά που καθορίζονται στο παράρτημα «Γ» της παρούσης.

3) Τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως στο παράρτημα «Δ»
της παρούσης.

γ. Για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία
αποστέλλοντας προσφορές μέσω ταχυδρομείου ισχύουν τα παραπάνω
επακριβώς. Η διεύθυνση αποστολής είναι η κάτωθι: «ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
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98 ΑΔΤΕ,ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΤΚ 81106». Προσφορές που θα υποβληθούν
εκπρόθεσμα θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν.

3. Το σύνολο των προσφορών πρέπει να είναι σαφείς, πλήρεις και να
µη φέρουν αλλοιώσεις, αποξέσεις και διορθώσεις. Μη τήρηση των παραπάνω θα
αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια του μειοδοτικού διαγωνισμού.

Άρθρο 5ο
Οικονοµική Προσφορά

1.  Η οικονοµική προσφορά να δίδεται 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 ανάδοχος, εκτός από τον ΦΠΑ.

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

3. Σε περίπτωση που προκύψουν δυο η περισσότερες ισότιµες
προσφορές με το πέρας της επιλογικής διαδικασίας, ανάδοχος του έργου θα
επιλεγεί µετά από κλήρωση 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 ορίζεται από την διακήρυξη του διαγωνισµού.

2. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση όλων των προσφορών
που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες 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 «Β».

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

1. Στον ανάδοχο 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 Αναδόχου ως Εκπτώτου – Χρόνος Φόρτωσης – Κυρώσεις –

Εξαιρέσεις

Για τις περιπτώσεις κήρυξης αναδόχου 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 αναδόχου σε ποσοστό 100% της όλης
πραγµατικής αξίας των υλικών θα γίνει από το Ζ’ ΕΛΔΑΠ σε βάρος της
διατεθείσας ανάληψης υποχρέωσης που µνηµονεύεται  στην  παράγραφο  1
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. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας της οικείας Δ.Ο.Υ.

δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας.

ε Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Προμηθευτή.
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Άρθρο 13ο
Λοιποί Όροι

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

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

Ανθλγός(ΠΖ) Ιωάννης Κωνσταντάρας
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής

ΕΠΟΠ Λχίας(ΠΖ) Γιαννακόπουλος Πέτρος
Αξκός 4ου Γραφείου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ
Φ.800/15/306/Σ.30

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας-CPV: 39830000-9
Εταιρεία:

Α/Α
ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΩΝ
(ΣΥΜΦΩΝΩ Ή ΟΧΙ)

1. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

Λευκασμένος χημικός πολτός 100% Α΄ ποιότητας από
πρωτογενή χαρτοπολτό. Βάρους 120-130 gr/ρολό
400-450 διπλών φύλλων με ανοχή +/- 10%, με πλάτος
0,105m με ανοχή +/- 5% και ολικό μήκος ρολού min
40 μέτρα προσθήκη +/- 10%, σε πλαστική συσκευασία
ή σε κιβώτιο 40ρολών.

Πακέτα των 40 ρολών

2. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΡΟΛΟ

Καθαρό βάρος ρολού 1 κιλό με ανοχή +/- 5%. Με
100% χημικός και θερμομηχανικός πολτός, 500 φύλλα
+/- 5% ανά ρολό, μήκος ρολού 100m +/- 5%.
Διπλά φύλλα διαστάσεων 19cmx22cm +/- 5%.

Ρολό

3. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ

Αντλία 500mlμε περιεκτικότητα 65% +/-5% αιθυλική
αλκοόλη. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες
ασφάλειας, δερματολογικά ελεγμένο σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.

Τεμάχιο

ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
98 ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
15 Φεβ 18
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4. ΜΠΑΡΑ
ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ

Καθαρό βάρος μπάρας 100 γραμμάρια,
βιοδιασπώμενη σύνθεση άνω του 80%,
δερματολογικά ελεγμένο σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

Τεμάχιο

5.
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ

ΠΕΤΣΕΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Σε ρολό 14 μέτρων (τύπου vetex ή παρόμοιο).
Υψηλής απορροφητικότητας και αντοχής και γρήγορο
στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι. Να αναγράφεται
το μήκος. Ρολό συνθετικό πανί προτεμαχισμένο
0,32x14 μ.

Ρολό 14 μέτρων

6. ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ
ΧΛΩΡΙΝΗ

Να έχει ως βάση το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδες
νατρίου 2,5-5%) –τύπου χλωρίνης- σε πλαστικό
δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει μη
ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%. Η συσκευασία να
διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για την αραίωση
(τουλάχιστον 1 μέρος διαλύματος / 5 μέρη νερού) και
χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

Δοχείο 4 λίτρων

7.
ΥΓΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΔΑΠΕΔΩΝ

Να περιέχει τουλάχιστον ενεργά επιφανειοδραστικά
3-5%, μη ιονικά τασιενεργά<5%,
ανιονικάτασιενεργά<5%, άοσμο ή με άρωμα ελαφρύ,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δοχείο 4 λίτρων
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8.
ΥΓΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΖΑΜΙΩΝ

Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%. Να περιέχει
οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον
αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον
καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το
σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες
χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε
συσκευασία των 4 λίτρων. Επίσης να περιέχει
συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην
οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης

Δοχείο 4 λίτρων

9.
ΥΓΡΟ

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο PH,
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα, προστασία
και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να μην υπερβαίνει τα
επιτρεπτά όρια χρήσης ουσιών. Δοχείο 4 λίτρων

10. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γάντια κατασκευασμένα από νιτρίλιο σε κουτί των 100
τεμ. (χρώματος μπλε ή λευκό). Ιδανικά για
αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Σε
διάφορα μεγέθη. Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν
σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε
συσκευασία 100 τμχ/κουτί. Πρότυπα: ΕΝ 374 και ΕΝ
374-2. Σήμανση: CE , προμηθευτή, κωδικό προϊόντος
και έτος κατασκευής. Να φέρει εικονόσημο
προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

Συσκευασία 100
τεμαχίων/κουτί

11. ΚΑΔΟΣ
ΣΦ/ΣΜΑΤΟΣ

Κάδος σφουγγαρίσματος με χειρολαβή και στίφτη,
απλός από ανθεκτικό ανακυκλώσιμο πλαστικό.
Χωρητικότητας 15-16 λίτρων. Τεμάχιο
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12. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΙΑΚΗ

Σφουγγαρίστρα βιδωτή βάρους τουλάχιστον 350γρ και
μήκος κροσιού τουλάχιστον 30cm (ανταλλακτικό)
κατασκευασμένη από πρωτογενή νήματα, με
εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά.
Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήσης της και να έχει
μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζει
απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί.

Τεμάχιο

13. ΚΟΝΤΑΡΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κοντάρι σφουγγαρίστρας κατασκευής αλουμινίου
χωρίς πλαστική επένδυση, στιβαρής κατασκευής,
ύψους 1,4μ , να εφαρμόζει απόλυτα στην υπό
προμήθεια σφουγγαρίστρα. Ειδικό για την εφαρμογή
στις υπό προμήθεια επαγγελματικές σφουγγαρίστρες
της παρούσας μελέτης.

Τεμάχιο

14. ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

Σκούπα πλαστική οικιακή, ενισχυμένη. Αποτελείται
από πλαστική βάση στην οποία υπάρχει η οπή για την
σύνδεση του κονταριού (βιδωτά), ενώ από την άλλη
πλευρά φέρει πλαστικές τρίχες 7-8 εκ. σε τουλάχιστον
6 σειρές στην μικρή διάσταση και σε τουλάχιστον 25
σειρές στη μεγάλη διάσταση. Συμπεριλαμβάνει
κοντάρι ανθεκτικό.

Τεμάχιο

15. ΚΑΛΑΘΑΚΙ WC
Κάδος απορριμμάτων γραφείου πλαστικός
χωρητικότητας 15-20 λίτρων χωρίς καπάκι. Να είναι
εμφανίσιμος. Διάμετρος πάνω πλευράς περίπου 25-30
εκ. και 33-37 εκ.

Τεμάχιο



Γ-5

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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

Α/Α
ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΩΝ
(ΣΥΜΦΩΝΩ Ή ΟΧΙ)

16. ΠΙΓΚΑΛ (WC)

Στρογγυλό, κλειστό. Βουρτσάκι με λαβή από πλαστικό
(ανθεκτικό) και με βάση στήριξης από ίδιο υλικό όπου
θα τοποθετείται το βουρτσάκι. Η βάση του πιγκάλ θα
είναι στρογγυλή και κλειστή περιμετρικά. Διαστάσεων
περίπου 33εκ. ύψος συνολικό και διάμετρος δοχείου
βάσης 10εκ.

Τεμάχιο

17.
ΣΑΚΟΥΛΕΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σακούλες γραφείου διαστάσεων 45Χ55 cm από
πρωτογενές υλικό αντοχής πάχους 8 micro να μην
σχίζονται εύκολα σε συσκευασία με 30 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ,
πάχους 8mic.

30 Τεμάχια/Ρολό

18.
ΣΑΚΟΥΛΕΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΜΑΥΡΕΣ 90X110

Σακούλες μαύρες απορριμμάτων από πλαστικό υλικό
πολυαιθυλενίου, με πτυχωτές πλευρές (αναδίπλωση ή
χωρίς) και στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει
πλήρως την χρήση για την οποία προορίζονται,
διαστάσεων:0,90Χ1,10. Πυκνότητας 0,910-0,925 ανά
G/CC αντοχή στη θραύση 170kg/cm2.

Τεμάχιο

Ανθλγός(ΠΖ) Ιωάννης Κωνσταντάρας
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής

ΕΠΟΠ Λχίας(ΠΖ) Γιαννακόπουλος Πέτρος
Αξκός 4ου Γραφείου



Γ-1

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας-CPV: 39830000-9
Εταιρεία:

ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
98 ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
15 Φεβ 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ
Φ.800/15/306/Σ.30

Α/Α ΥΛΙΚΑ Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα Καθαρή

Αξία ΦΠΑ (%) Ποσό
ΦΠΑ

Συνολική
Αξία Παρατηρήσεις

1. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Πακέτα των 40
τεμ.

2000
2. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ Ρολό 400
3. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ
Ρολό 400

4. ΜΠΑΡΑ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ Τεμάχιο 4000

5. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ρολό 4

6. ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ Δοχείο 4
λίτρωνλίτρων

100
7. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΑΠΕΔΩΝ
Δοχείο 4 λίτρων 400

8. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΖΑΜΙΩΝ

Δοχείο 4 λίτρων 50

9. ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΑ ΧΕΡΙΑ Δοχείο 4 λίτρων 500



Γ-2

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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

Ανθλγός(ΠΖ) Ιωάννης Κωνσταντάρας
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής

ΕΠΟΠ Λχίας(ΠΖ) Γιαννακόπουλος Πέτρος
Αξκός 4ου Γραφείου

Α/Α ΥΛΙΚΑ Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα Καθαρή

Αξία ΦΠΑ (%) Ποσό
ΦΠΑ

Συνολική
Αξία Παρατηρήσεις

10. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ

Συσκευασία 100
τεμαχίων/κουτί 150

11. ΚΑΔΟΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

τεμάχιο 300

12. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΟΙΚΙΑΚΗ τεμάχιο 300

13. ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ τεμάχιο 300
14. ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ

ΚΟΝΤΑΡΙ
τεμάχιο 300

15. ΚΑΛΑΘΑΚΙ WC τεμάχιο 30
16. ΠΙΓΚΑΛ (WC) τεμάχιο 30

17.
ΣΑΚΟΥΛΕΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

30 τεμάχια/ρολό 500

18.
ΣΑΚΟΥΛΕΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
90X110

κιλά 400



Δ-1

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ
Φ.800/15/306/Σ.30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 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 :

(1) Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον
οποίο συµµετέχουν.

(2) 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).

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

(4) 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:

(1) Δε θα χρησιµοποιήσουν σαν άµεσο ή έµµεσο
αντιπρόσωπο τους, µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών
κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει
πενταετία από τον χρόνο αποστρατείας τους, υπαγορευµένου
αυτού, από την παράγραφο 12 του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73.

(2) 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, εφόσον παρίσταται
στο διαγωνισµό αντιπρόσωπος.

Γενικοί όροι
διαγωνισµού,

Άρθρο 4

5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 406€ (ευρώ) 2% επι της καθαρής
αξίας

Ανθλγός(ΠΖ) Ιωάννης Κωνσταντάρας
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής

ΕΠΟΠ Λχίας(ΠΖ) Γιαννακόπουλος Πέτρος
Αξκός 4ου Γραφείου

ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
98 ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
15 Φεβ 18
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