
                              ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ       ΑΔΑ:  

./. 

ΠΡΟ:     ΑΝΩΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

  ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΗΔΑ» 

 Πίλαθαο Απνδεθηώλ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ/3α 

  Σει. 210-3483224 

  Φ.600.1/97/257474 

ΚΟΙΝ :  .2428 

  Αζήλα, 14 επ 17 

   

ΘΕΜΑ: πκβάζεηο - Γηαγσληζκνί [Τπ’ Αξηζ.: 0035Α/17 ύκβαζε γηα ηελ 

Πξνκήζεηα 59.800 Σεκαρίσλ Μπεξέδσλ (46.000 ηεκαρίσλ Μπεξέδσλ 

Μπιέ θαη 13.800 ηεκαρίσλ Μπεξέδσλ Πξάζηλσλ κε Δζλόζεκν) (ΑΓ 

26/15)] 

   

ΥΕΣ :     α. ΝΓ 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ Δ.Γ» 

     β. Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95) «Πξνκήζεηεο Σνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη 

Ρπζκίζεηο πλαθώλ Θεκάησλ»  

     γ. ΠΓ 118/07 όπσο πκπιεξώζεθε κε ην Ν.4038/12 

  δ. Ν-Γ-Α 1/2008/ΓΓΟΤ/ΓΟΙ «Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο 

Δμνπζίαο» 

   ε. Ν.3886/10 

   ζη. Ν.4270/14 

  δ. Φ.600.14/54/391637/.869/20 Μαξ 15/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΗ/2/1 

   ε. Φ.600.163/41/218152/.900/19 Ματ 15/ΑΓΤ/ΓΠΜ/3α 

  ζ. Π.Γ 80/16 «Αλάιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο» 

 η. Φ.814/715/505991/.1294/03 Απξ 17/ΓΔ/Γ3(ΓΤΠΟΣΗ)/5
ν
  

 ηα. Φ.826.1/12/252998/.956/12 Απξ 17/ΑΓΤ/ΓΠΜ/3α 

 ηβ. Η Τπ’ Αξηζκ. 0035Α/17 ύκβαζε Μεηαμύ ηεο ΑΓΤ/ΓΠΜ θαη 

Δηαηξείαο «ΜΟΡΑΓΛΗ ΑΔ» 

 ηγ. Η από 10 Απγ 17 Δπηζηνιή ηεο Δηαηξείαο «ΜΟΡΑΓΛΗ ΑΔ» 

 ηδ. Σν από 1 επ 17 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκόλσλ  

 ηε.   Η από 06 επ 17 Δηζήγεζε ηεο ΑΓΤ/ΓΠΜ 

 ηζη   Η από 07 επ 17 Γλσκνδόηεζε ηεο ΑΓΤ/ΠΓΔΠ 

 

 1. Έρνληαο ππόςε: 

 

  α. Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (γ) θαη (ε) έσο (ζη) ζρεηηθώλ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην, πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

  β. Σν (δ) ζρεηηθό, πνπ αλαθέξεηαη ζηε κεηαβίβαζε ηεο νηθνλνκηθήο 

εμνπζίαο ησλ θ.θ. YΦΔΘΑ ζε Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα Γηνηθήζεσο ησλ 

Δλόπισλ Γπλάκεσλ. 
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  γ. Σε (δ) ζρεηηθή Δληνιή Γηελέξγεηαο Πξνκήζεηαο, ζαξάληα ρηιηάδσλ 

(40.000 ηεκ.) κπεξέδσλ κπιε θαη δώδεθα ρηιηάδσλ (12.000 ηεκ.) κπεξέδσλ 

πξάζηλσλ νπιηηώλ κε εζλόζεκν. 

 

  δ. Σν (ε) ζρεηηθό, κε ην νπνίν δηαθεξύρηεθε ν ππ’ αξηζκ. 26/15 

ειεθηξνληθόο, αλνηθηόο, δεκόζηνο δηαγσληζκόο από ηελ ΑΓΤ/ΓΠΜ/3
α
, γηα ηελ 

πξνκήζεηα ζαξάληα ρηιηάδσλ (40.000) ηεκαρίσλ κπεξέδσλ κπιε θαη δώδεθα 

ρηιηάδσλ (12.000) ηεκαρίσλ κπεξέδσλ πξάζηλσλ νπιηηώλ κε εζλόζεκν γηα 

θάιπςε αλαγθώλ λενζπιιέθησλ νπιηηώλ. 

 

  ε. Σν (ζ) ζρεηηθό, πνπ αθνξά ζηελ έθδνζε απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο (Γγε δηάζεζεο πίζησζεο). 

 

  ζη. Σν (η) ζρεηηθό, κε ην νπνίν δηαηέζεθε πίζησζε πνζνύ ύςνπο 

ηξηαθνζίσλ νγδόληα ελλέα ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ ελελήληα νθηώ επξώ (389.298,00€) 

γηα πξνκήζεηα ηκαηηζκνύ, πθαζκάησλ θαη ζπλαθώλ πιηθώλ, (πξνκήζεηα 40.000 

κπεξέδσλ κπιε θαη 12.000 κπεξέδσλ πξάζηλνη κε εζλόζεκν). 

 

  δ. Σν (ηα) ζρεηηθό, κε ην νπνίν εγθξίζεθε ε έθδνζε Σαθηηθνύ 

Υξεκαηηθνύ Δληάικαηνο, πνζνύ ύςνπο ηξηαθνζίσλ νγδόληα ελλέα ρηιηάδσλ 

δηαθνζίσλ ελελήληα νθηώ επξώ (389.298,00€) αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα 

ηκαηηζκνύ, πθαζκάησλ θαη ζπλαθώλ πιηθώλ, [πξνκήζεηα ζαξάληα ρηιηάδσλ 

(40.000) κπεξέδσλ κπιε θαη δώδεθα ρηιηάδσλ (12.000) κπεξέδσλ πξάζηλσλ κε 

εζλόζεκν]. 

 

  ε. Σε (ηβ) ζύκβαζε, κεηαμύ ηεο ΑΓΤ/ΓΠΜ θαη ηεο εηαηξείαο 

«ΜΟΡΑΓΛΗ ΑΔ» γηα ηελ πξνκήζεηα πελήληα ελληά ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ 

(59.800)ηεκ. κπεξέδσλ [ζαξάληα έμη ρηιηάδσλ (46.000) ηεκ. κπεξέδσλ κπιε θαη 

δέθα ηξηώλ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ (13.800) ηεκ. κπεξέδσλ πξάζηλσλ κε 

εζλόζεκν)], γηα θάιπςε αλαγθώλ Ν/ νπιηηώλ. 

 

  ζ. Σε (ηγ) ζρεηηθή επηζηνιή ηεο εηαηξείαο «ΜΟΡΑΓΛΗ ΑΔ» πνπ 

αθνξά ζε αίηεκα ηεο ππόςε εηαηξείαο γηα αιιαγή θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθώλ ηεο 

ύπ’ αξίζκ.35Α/17 ζύκβαζεο.  

 

  η. Σν (ηδ) πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο εκπεηξνγλσκόλσλ, πνπ αθνξά 

ζηελ εμέηαζε ηεο αιιαγήο θαηαζθεπαζηή ηεο ζύκβαζεο ηνπ ζέκαηνο. 

  

  ηα.   Σε (ηζη) ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηεο ΑΓΤ/ΠΓΔΠ, θαηόπηλ ηεο (ηε) 

όκνηαο εηζήγεζεο ηεο ΑΓΤ/ΓΠΜ, γηα ηελ έγθξηζε αιιαγήο θαηαζθεπαζηή, 

ζρεηηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 0035Α/17 ζύκβαζε, πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 59.800 
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κπεξέδσλ (46.000 κπεξέδσλ κπιε θαη 13.800 κπεξέδσλ πξάζηλσλ, νπιηηώλ κε 

εζλόζεκν) γηα θάιπςε αλαγθώλ Ν/ νπιηηώλ. 

 

 2.     Α π ο θ α ζ ί ζ ο σ μ ε 

 

  α. Σελ αποδοτή ηνπ, από 01 επ 17 πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο 

Δκπεηξνγλσκόλσλ, πνπ αθνξά ζηελ αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο «ΜΟΡΑΓΛΗ ΑΔ», αλαθνξηθά κε ηνλ λέν 

θαηαζθεπαζηή ηεο, ήηνη ηεο εηαηξείαο «D.V. SAHARAN & SON», Ιλδία αληί ηεο 

εηαηξείαο «ZHANGJIAGANG FENGSHENG HATS – MAKING CO., LTD», Κίλα, 

ζρεηηθά κε ηελ ππ’αξηζ. 0035Α/17 ζύκβαζε, γηα ηελ πξνκήζεηα 59.800 κπεξέδσλ 

(46.000 κπεξέδσλ κπιε θαη 13.800 κπεξέδσλ πξάζηλσλ, νπιηηώλ κε εζλόζεκν) 

γηα θάιπςε αλαγθώλ Ν/ νπιηηώλ, σο πξνο ηε λνκηκόηεηα θαη θαλνληθόηεηα 

απηνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 38, ηνπ ΠΓ 118/2007. 

 

  β. Σελ αποδοτή ηνπ αηηήκαηνο ηεο εηαηξείαο «ΜΟΡΑΓΛΗ ΑΔ» γηα  

ηελ αιιαγή θαηαζθεπαζηή, αληί ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ZHANGJIAGANG 

FENGSHENG HATS – MAKING CO., LTD», Κίλα, ηελ εηαηξεία «D.V. SAHARAN & 

SON» κε ηόπν εγθαηάζηαζεο: Μνλάδα Νν 2, Οηθόπεδν Νν 404, Gowshalla νδόο, 

Βηνκεραληθή Πεξηνρή – A, Ludhiana, 141 008 Ιλδία – Tει. +91-161-2703591, 

2701214, θαμ +91-161-2700159, αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 0035Α/17 ζύκβαζε, 

γηα ηελ πξνκήζεηα 59.800 κπεξέδσλ (46.000 κπεξέδσλ κπιε θαη 13.800 

κπεξέδσλ πξάζηλσλ, νπιηηώλ κε εζλόζεκν) γηα θάιπςε αλαγθώλ Ν/ νπιηηώλ, 

θαζόζνλ ην ελ ιόγσ αίηεκα από ηελ ζπκβαιιόκελε εηαηξεία γηα ηελ αιιαγή 

θαηαζθεπαζηή, ππνβιήζεθε εκπξόζεζκα (10 Απγ 17) θαη αηηηνινγεκέλα, 

ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ ΠΓ 118/07. 

 

  γ. Σελ έγκριζη αλλαγής θαηαζθεπαζηή, αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 

0035Α/17 ζύκβαζε, γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 59.800 κπεξέδσλ (46.000 κπεξέδσλ 

κπιε θαη 13.800 κπεξέδσλ πξάζηλσλ, νπιηηώλ κε εζλόζεκν) γηα θάιπςε 

αλαγθώλ Ν/ νπιηηώλ, ηεο εηαηξείαο «ΜΟΡΑΓΛΗ ΑΔ», από ηελ εηαηξεία 

«ZHANGJIAGANG FENGSHENG HATS – MAKING CO., LTD», Κίλα, ζηελ  

εηαηξεία «D.V. SAHARAN & SON» κε ηόπν εγθαηάζηαζεο: Μνλάδα Νν 2, 

Οηθόπεδν Νν 404, Gowshalla νδόο, Βηνκεραληθή Πεξηνρή – A, Ludhiana, 141 008 

Ιλδία – Tει. +91-161-2703591, 2701214, θαμ +91-161-2700159, θαζόζνλ 

θαηέζεζε αθελόο κελ εκπξόζεζκν αηηηνινγεκέλν αίηεκα γηα ην ππόςε ζέκα θαη 

επηπιένλ θαηέζεζε όια ηα πξνβιεπόκελα από ην άξζξν 8 ηνπ ΠΓ 118/07 θαη ην 

άξζξν 6 ησλ γεληθώλ όξσλ ηεο ππ’ αξηζ. 26/15 δηαθήξπμεο πξνβιεπόκελα 

δηθαηνινγεηηθά. 
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  δ. Σελ 1
η
 ηροποποίηζη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Κνξκνύ ηεο ππ’ αξίζκ. 0035Α/17 ύκβαζεο θαη ησλ Παξαξηεκάησλ «Α» (Πίλαθαο 

ησλ πξνο Παξάδνζε Τιηθώλ από ηελ Δηαηξεία «ΜΟΡΑΓΛΗ ΑΔ») θαη «Γ» 

(Σερληθή Πξνζθνξά ηεο Δηαηξείαο «ΜΟΡΑΓΛΗ ΑΔ») απηήο, όπσο παξαθάησ: 

 

   (1) Σo Άξζξν 2, παξάγξαθνο 4, ηνπ Κνξκνύ ηεο ππ’ αξηζ. 

0035Α/17 ύκβαζεο, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 

    «4. Σα ππόςε πιηθά ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζην εξγνζηάζην ηεο 

εηαηξείαο «D.V. SAHARAN & SON» κε ηόπν εγθαηάζηαζεο: Μνλάδα Νν 2, 

Οηθόπεδν Νν 404, Gowshalla νδόο, Βηνκεραληθή Πεξηνρή – A, Ludhiana, 141 008 

Ιλδία – Tει. +91-161-2703591, 2701214, θαμ +91-161-2700159. 

 

   (2) Η ζηήιε «Δξγνζηάζην Καηαζθεπήο», ηνπ Πίλαθα ησλ πξνο 

Παξάδνζε Τιηθώλ από ηελ Δηαηξεία «ΜΟΡΑΓΛΗ ΑΔ», ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α», 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 

    «ην εξγνζηάζην ηεο εηαηξείαο «D.V. SAHARAN & SON» κε 

ηόπν εγθαηάζηαζεο: Μνλάδα Νν 2, Οηθόπεδν Νν 404, Gowshalla νδόο, 

Βηνκεραληθή Πεξηνρή – A, Ludhiana, 141 008 Ιλδία – Tει. +91-161-2703591, 

2701214, θαμ +91-161-2700159. 

 

   (3) ην Παξάξηεκα «Γ» (Σερληθή Πξνζθνξά ηεο Δηαηξείαο 

«ΜΟΡΑΓΛΗ ΑΔ»), ηα έγγξαθα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ZHANGJIAGANG FENGSHENG HATS – MAKING 

CO., LTD», αληηθαζίζηαηαη κε ηα αληίζηνηρα ηεο εηαηξείαο «D.V. SAHARAN & 

SON». 

 

  ε. Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γληή ηεο ΑΓΤ/ΓΠΜ, γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο 1εο ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 0035Α/17 ζύκβαζεο. 

 

  ζη. Σε ζπλέρηζε ησλ πεξαηηέξσ πξνβιεπνκέλσλ ελεξγεηώλ ηεο ππ’ 

αξηζ. 0035Α/17 ύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην ΠΓ 118/07. 

 

         3.     Από ηελ παξνύζα ηξνπνπνίεζε δε βιάπηνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

Γεκνζίνπ, ιόγσ κε ππέξβαζεο ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο από ηελ αξρηθή. 
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         4. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Λγνο (ΤΠ) Ιγλάηηνο Μπνύριαο, Βνεζόο Αμθόο 

ΑΓΤ/ΓΠΜ/3α, ηει. 210-3483224. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 

ΑΓΤ/ΓΠΜ/7νΣΜ 

Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 

ΓΔ/ Γ3(ΓΤΠΟΣΗ)-ΓΤΠ-ΓΟΙ-ΓΝ 

ΑΓΤ/ΓΓ’Κ-ΓΤΠ-ΓΠΜ/3
α
-ΓΙΔ-ΓΔΠΤ-ΓΝ 

ΓΤΒ/ΓΤΠ 

ΚΔΤ 

2
ν
 ΣΤΛ 

ΦΤ (.Π 0035Α/17) 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
 
Λγόο (ΤΠ) Κσλ/λα Μπαξκπαξέζνπ  
             Βνεζόο ΓΠΜ/3α     

Αληηζηξάηεγνο Κσλζηαληίλνο Βαζηιεηάδεο   
Γ η ν η θ ε η ή ο 
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