
ΠΡΟΣ:      32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 
                 «ΜΟΡΑΒΑΣ» 
                Πίνακας Αποδεκτών 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 

 Τηλ. (Εσωτ.) 6611 
ΚΟΙΝ :      
                 

Φ.600.163/69/14791 
Σ.3653 
Βόλος, 18  Νοε  16 

 
ΘΕΜΑ:   Συμβάσεις – Διαγωνισμοί 
 
ΣΧΕΤ  :      α.  ΣΚ 5-98 «Στρατιωτικά Πρατήρια»                                
                  β.  Φ.449.4/36/552222/Σ.1704/14 Οκτ 09/ΓΕΣ/ΔΕΜ/4Ο /β1    
                  γ.  ΜοΔ 6-7/2010/32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4Ο ΕΓ 
                  δ.  Φ.449.4/105/9786/Σ.2025/21 Ιουλ 15/32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4ο ΕΓ    
                  ε.  Σύμβαση Υπ΄ Αριθμ. 38/2015 
                στ.  Φ.449.4/68/8982/Σ.2006/05 Ιουλ 16/32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4ο ΕΓ 
                  ζ.  Φ.600.163/47/10421/Σ.2449/08 Αυγ 16/32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4ο ΕΓ 
                  η.  Ν.4412/16 
                  θ.  Φ.449.4/84/11668/Σ.2812/07 Σεπ 16/32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4ο ΕΓ 
 
 1. Αφού λάβαμε υπόψη τα (α) έως (θ) σχετικά, σας αποστέλλουμε 
με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβο-
λής Προσφορών, για την ανάδειξη μειοδότη, εσωτερικού συνεργάτη του 
ΣΠ ΒΟΛΟΥ, για την πώληση προϊόντων άρτου, με την ενοικίαση χώρου 
(shop in shop)  με δικό του υπάλληλο και με δική του ταμειακή μηχανή.  
  
            2. Παρακαλούνται οι προς ενέργεια αποδέκτες, να ενεργήσουν 
όπως παρακάτω : 
 
                 α.   Τα Επιμελητήρια όπως μεριμνήσουν ώστε να λάβουν έγκαι-
ρα γνώση τα µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή 
στη διαδικασία, καθώς και για την τοιχοκόλληση της παρούσας στους πίνα-
κες ανακοινώσεων. 

 
β.   Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας (Τμήμα Εμπορίου), για 

την ανάρτηση της συνημμένης διακήρυξης στους χώρους ανακοινώσεων 
και την αποστολή σε μας του αποδεικτικού τοιχοκόλλησης. 

 
γ. Οι Δήμοι Λάρισας, Βόλου, Τρικκαίων και Καρδίτσας, όπως 

αναρτήσουν τη συνημμένη διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών τους, 
για την ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

 
           3.   Στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές: 
 
                 α.  Αποστέλλονται συνημμένα η αίτηση για την εξέταση της συμ-
μετοχής σας στην διαδικασία , με τους όρους και τις προϋποθέσεις σύνα-
ψης συμφωνίας συνεργασίας με το Στρατιωτικό Πρατήριο ΒΟΛΟΥ, όπως 
περιγράφονται στα Παραρτήματα «Α» και «Β»  αντίστοιχα. 
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      β.  Προκειμένου να εξεταστούν οι προσφορές και να επιτευχθεί 
περαιτέρω μείωση των τιμών και μεγαλύτερο εύρος παρεχομένων προϊό-
ντων και υπηρεσιών, να υποβληθούν τα παρακάτω, για τα είδη του Πα-
ραρτήματος «Γ», στη διεύθυνση 32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4Ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΣΧΗ 
(ΠΖ) ΝΙΚ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ»,Νέα Ιωνία, Βόλος, ΣΤΓ 930,(2421086611), μέχρι 
21 Δεκ 16 και ώρα 10:00: 
 
       (1)     Οικονομική προσφορά σας επί της παρ. 1. 
 
       (2)     Αίτηση σύμφωνα με το  Παράρτημα «Α». 
 
       (3)    Τυχόν επιπλέον είδη που είναι δυνατόν να προσφερ-
θούν από εσάς. 
 
       γ.   Επιπρόσθετα, να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με την υφι-
στάμενη κατάσταση:  
 

      (1) Ο ετήσιος τζίρος (χωρίς ΦΠΑ), εκτιμάται στο ύψος των 
37.137,00€. 
 

      (2) Το μηνιαίο μίσθωμα είναι 100 ευρώ. 
 
       (3) Αποδίδεται το 7% επί του ημερησίου τζίρου της ταμει-
ακής μηχανής. 
 
     4.  Δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, 
στην υπόψη διαδικασία. 
 
    5.  Χειριστής θέματος Ανθλγος (ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου. 
(Τηλ επικοινωνίας: 24210-86611).  
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Ανθλγός(ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου 
Επιτελής 4ου ΕΓ/3 

 Ταξχος Αναστάσιος Πάτσαλος 
Διοικητής 

  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α»  Αίτηση Συνεργασίας με το ΣΠ Βόλου 
«Β»  Συμφωνία Συνεργασίας με το ΣΠ Βόλου  
«Γ»  Ενδεικτική Λίστα Προϊόντων 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας/Τμήμα Εμπορίου 
anapt.magn@thessaly.gov.gr 
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Επιμελητήριο Ν. Μαγνησίας, Δημητριάδος 176,Βόλος,ΤΚ 38221 
info@c-magnesia.gr, τηλ: 2421094700, fax: 2421031211 
Επιμελητήριο Ν. Λάρισας, Παπακυριαζή 44, Λάρισα, ΤΚ 41222 
info@larisa-chamber.gr, τηλ: 2410255388, fax: 2410257522 
Επιμελητήριο Ν. Τρικάλων, Βενιζέλου 1, Τρίκαλα, ΤΚ 42100 
info@trikala-chamber.gr, τηλ: 2431024989, fax: 2431079738 
Επιμελητήριο Ν. Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 3, Καρδίτσα, ΤΚ 43100 
info@karditsacci.gr, τηλ: 2441022301, fax: 2441022238 
Δήμος Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, ΤΚ 38221 
dimosvolou@gmail.com 
Δήμος Λάρισας, Ίωνος Δραγούμη 1, ΤΚ 41222 
protokolo@larissa-dimos.gr 
Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, ΤΚ 42100 
webpress@trikalacity.gr 
Δήμος Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, ΤΚ 43131 
municipality@dimoskarditsas.gov.gr 
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
Ι  ΜΠ/4ο ΕΓ 
32  ΤΑΞ ΠΖΝ/4ο ΕΓ–ΔΟΙ 
ΣΠ  ΒΟΛΟΥ 
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ΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΜΕ ΤΟ ΣΠ ΒΟΛΟΥ 

(Για εσωτερικούς συνεργάτες) 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ.......................................ΑΦΜ........................................... 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ……………........................ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ........................................................ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ : .............................................................. 

ΕΔΡΑ : ............................... ΤΗΛ..............................FAX ................... 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:…………………..ΕΜΑIL:…………… …………………… 

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ : …...................................ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ……... 

Β. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
 1. Πιστοποιητικό του οικείου Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου ότι είναι μέλος αυτού το τρέχον έτος. (Ναι ή Όχι) 
 
 2. Εξουσιοδοτική επιστολή του Εμπορικού Οίκου του οποίου τυγ-
χάνει αντιπρόσωπος. (Ναι ή Όχι)      
 
 3. Βεβαίωση του αρμόδιου Φορέα για το νόμιμο της λειτουργίας 
(περίπτωση Συνεταιρισμού). (Ναι ή Όχι)      
 
 4. Βεβαίωση εφαρμογής συστήματος αυτοελέγχου (HACCP), (για          
προμηθευτές ή διακινητές τροφίμων - ποτών). (Ναι ή Όχι)   
 
 5. Υπεύθυνη δήλωση (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986), σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Προσαρτημένου «9». (Ναι ή Όχι)   
 

6. Έντυπο της «οικονομικής  προσφοράς». 
 
Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
 
 1. Η Επιχείρησή μας συνεργάζεται με τις παρακάτω εμπορικές επι-
χειρήσεις ή Στρ/κα Πρατήρια:  
    
 
 
 
 α ................................... δ                                             
.β..................................... ε                                             

 32  ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 
 «ΜΟΡΑΒΑΣ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 18  Νοε  16 
ΣΤΗ Φ.600.163/69/14791/Σ.3653  
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.γ. .................................  στ.                                          
 
 2. Τιμές διάθεσης των εμπορευμάτων  
 
   Διαθέτουμε τα είδη μας στις παραπάνω επιχειρήσεις σε τιμές ί-
σες, κατώτερες ή ανώτερες, με αυτές που προσφέραμε στο ΣΠΒ και σε 
ποσοστά: 
 
 

 
 

(Επισυνάπτονται και φωτοτυπίες τιμολογίων πώλησης των εμπορευμάτων μας 
στις παραπάνω επιχειρήσεις). 

 
 3. Τα είδη μας προέρχονται από : 
 
  α. Εργοστάσιο - Βιομηχανία- 
   Βιοτεχνία μας (επωνυμία, 
   τόπος εγκατάστασης): 
 
  β.  Συνεταιρισμό μας (επωνυμία): 
 
  γ.  Αντιπροσωπεία - εμπορία: 
 
                δ.  Χώρα παραγωγής: 
               
 4. Η επιχείρησή μας διακινεί ή εμπορεύεται τα είδη των εταιρειών: 
  α. .............................................ε...............  
  β. .............................................στ............................ 
  γ. .............................................ζ. .............................. 
     δ. ............................................ η................................... 
 
Τα οικονομικά στοιχεία των παραπάνω εταιρειών αναφέρονται στην «οικονομική 
προσφορά», που συνοδεύει την παρούσα αίτηση.                            
 

5.     Επισκέψεις του εκπροσώπου μας στο ΣΠΒ: 
 
  α. Η εταιρεία μας προτίθεται να επισκέπτεται το ΣΠΒ, για την 
τακτοποίηση των δοσοληψιών μας και την τοποθέτηση των παραγγελιών 
μας ανά………ημέρες. 
 
  β. Χρηματικές δοσοληψίες με τη Δχση Χρηματικού του ΣΠΒ 
θα έχει μόνο ο ......................................................................................... ως 
νόμιμος αντιπρόσωπος της εταιρείας 
 
 6. Χρονικό διάστημα ισχύος της συνεργασίας: 
 
  Η εταιρεία μας προτίθεται να συνεργαστεί με το ΣΠΒ για 
…………(..) χρόνια. 
 
        7. Διάθεση προσωπικού στο ΣΠΒ 
  (Διαγράφονται ανάλογα οι λέξεις που έχουν  τονιστεί) 

 Ίσες   …..% κατώτερες …..% ανώτερες 
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  α. Η εταιρεία μας, προτίθεται / δεν προτίθεται, να διαθέτει 
στο ΣΠΒ προσωπικό, για την πώληση των ειδών μας. 
  β. Η εταιρεία μας, προτίθεται / δεν προτίθεται,  κατά την πα-
ράδοση των ειδών ή σε τακτά διαστήματα, να διαθέτει στο ΣΠΒ προσωπι-
κό, για την τακτοποίησή τους στις προθήκες.        
 
  γ.  Η επιλογή, αμοιβή και ασφάλιση του διατιθέμενου στο ΣΠΒ 
προσωπικού, γίνεται με μέριμνα μας.        
 
   δ. Η ζημιά που θα προκληθεί στο ΣΠΒ εξ υπαιτιότητας του/της 
υπαλλήλου μας, θα / δεν θα αποκατασταθεί με μέριμνά μας. 

 
 8.    Η εταιρεία μας προτίθεται να συνεργασθεί με το ΣΠΒ (επιλέ-
γεται ένας εκ των τριών τρόπων): 

 
 α. Με πώληση των εμπορευμάτων-προϊόντων μας και διαχεί-
ρισή τους από το ΣΠΒ, με διακανονισμό εξόφλησης των τιμολογίων μας.  
 
  β. Με εισαγωγή των εμπορευμάτων-προϊόντων μας στο ΣΠΒ 
με δελτίο αποστολής, διάθεση χώρου προβολής, πώλησή τους από υπάλ-
ληλο της εταιρείας μας μέσω των ταμειακών μηχανών του ΣΠΒ και εκκα-
θάριση - έκδοση τιμολογίου των ειδών που πωλούνται. 
 
  γ.  Με διάθεση χώρου προβολής και πώληση τους, μέσω δική 
μας ταμειακής μηχανής και από υπάλληλό μας (shop in shop).  
 
Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 1. Χρηματικές απαιτήσεις του ΣΠΒ 
 
  Ανάλογα με τον τρόπο συνεργασίας με το ΣΠΒ, ο προμηθευτής 
καταβάλλει προς αυτό, τις παρακάτω παροχές: 
 
  α. Με την υπογραφή, την επέκταση ή την ανανέωση της 
«συμφωνίας συνεργασίας», το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στις παρ. 
Ε 1.,2.,3. 
 
   β. Τα ποσά που συμφωνήθηκαν και εγκρίθηκαν, για την πα-
ραχώρηση του χώρου πώλησης ή προβολής των ειδών προς μεταπώληση 
στα Τμήματα Αυτοεξυπηρέτησης. 
 
  γ. Τα πιστωτικά περιόδου, που συμφωνήθηκαν και εγκρίθη-
καν (είναι τα πιστωτικά με το τέλος χρονικής περιόδου). 
 
  δ. Τα πιστωτικά επί τιμολογίων και οι προσφορές ειδών με 
μηδενική αξία, που συμφωνήθηκαν και εγκρίθηκαν και συμβάλλουν στη 
μείωση της τιμής προμήθειας των ειδών. 
 
 2. Τιμές - αναπροσαρμογή τιμών 
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 α. Η τιμή διάθεσης των ειδών για μεταπώληση από το ΣΠΒ 
τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας μας και διαμορφώνεται με βάση τον 
τιμοκατάλογο του προμηθευτή και τις προσφερόμενες εκπτώσεις ή παρο-
χές, που δηλώθηκαν στην  «οικονομική προσφορά». 
 
   β.  Οι τιμές διάθεσης θα διατηρούνται σταθερές, για το χρονικό 
διάστημα που δηλώθηκε στην «οικονομική προσφορά». 
 
  γ.  Για κάθε μελλοντική αύξηση ή μείωση της τιμής διάθεσης 
των ειδών αποστέλλεται σχετική επιστολή στο ΣΠΒ, στην οποία αναφέρο-
νται οι λόγοι μεταβολής των τιμών, τα ποσοστά (%) των ανατιμήσεων ή 
υποτιμήσεων καθώς και ο εκτιμώμενος χρόνος, μέχρι τον οποίον θα ισχύ-
σουν οι νέες τιμές,          προκειμένου το ΣΠΒ να ρυθμίσει τις παραγγελίες 
του. Στην επιστολή θα επισυνάπτεται ο νέος τιμοκατάλογος και οποιοδή-
ποτε άλλο στοιχείο, που βεβαιώνει το κανονικό της μεταβολής των τιμών. 
Η προμήθεια, με βάση τις νέες τιμές, τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
   δ. Ο προμηθευτής, διαρκούσης της διαδικασίας αξιολόγη-
σης των ανατιμήσεων,   συνεχίζει   να  προμηθεύει  το  ΣΠΒ  με  τις  ισχύ-
ουσες  τιμές  μέχρι 
διάστημα 20 ημερών από την υποβολής της σχετικής αιτήσεως. Το ΣΠΒ 
υποχρεούται προ της παρέλευσης του παραπάνω χρόνου να γνωστο-
ποιήσει στον προμηθευτή τα αποτελέσματα αξιολόγησης των νέων τιμών. 
 
   ε.  Είδη, των οποίων οι τιμές δεν έχουν εγκριθεί από την Υπη-
ρεσία, δε θα γίνονται δεκτά από το ΣΠΒ. 
 

3.     Παραγγελίες ειδών προς μεταπώληση 
 
  α. Οι παραγγελίες των ειδών προς μεταπώληση, εκτιμώνται 
από τα αρμόδια όργανα του ΣΠΒ και εγκρίνονται από το Εποπτικό Όργα-
νο.   
 
   β. Τα είδη για μεταπώληση και οι ποσότητες που παραγγέλ-
λονται κάθε φορά είναι συνάρτηση των αναγκών του ΣΠΒ και καλύπτουν 
τις ανάγκες του για ένα λογικό χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να αποφεύγε-
ται η δημιουργία αποθεμάτων. Οι παραγγελίες θα επαναλαμβάνονται στο 
χρόνο, που δηλώθηκε στην παρ. Γ 5. ή και σε διαφορετικό χρόνο, μετά την 
έγκριση των αρμοδίων οργάνων. 
 
  γ.  Οι παραγγελίες τοποθετούνται σε συνεργασία με τα αρμό-
δια όργανα του ΣΠΒ. Αλλαγές στα παραγγελθέντα είδη και ποσότητες, χω-
ρίς προηγούμενη συνεννόηση με το ΣΠΒ, δεν γίνονται δεκτές. Στην περί-
πτωση αυτή, τα εμπορεύματα επιστρέφονται στον προμηθευτή. 
 
 4. Παράδοση ειδών προς μεταπώληση 

 
  α. Ο προμηθευτής, προσφέρει στο ΣΠ ή στη Μονάδα (εφόσον 
υπάρχει συμφωνία για παράδοση των ειδών στην έδρα της),  μόνο τα είδη 
εκείνα που έχουν εγκριθεί, από τον προϊστάμενο Σχηματισμό. 
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  β. Τα είδη παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 
του ΣΠ ή της Μονάδος (για την περίπτωση παράδοσης των ειδών στις έ-
δρες των), τις ημέρες και ώρες που καθορίζονται από τον προϊστάμενο 
Σχηματισμό. 
 
  γ. Δεν παραλαμβάνονται είδη με νέα τιμή, εφόσον αυτή δεν 
έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση, που προωθηθούν ε-
μπορεύματα των οποίων η νέα τιμή δεν έχει εγκριθεί, δεν παραλαμβάνο-
νται. 
 
  δ. Είδη τα οποία είναι αλλοιωμένα ή ελαττωματικά δεν παρα-
λαμβάνονται και επιστρέφονται στον προμηθευτή. 
 
  ε. Όλα τα παραδιδόμενα στην επιτροπή παραλαβής του ΣΠ 
είδη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που διατίθενται υπό μορφή έκ-
πτωσης (με μηδενική αξία), θα είναι καταχωρημένα υποχρεωτικά στα τι-
μολόγια ή δελτία αποστολής. 
 
  στ. Η ημερομηνία λήξης των ειδών αποτελεί ουσιαστικό κριτή-
ριο ποιοτικής αξιολόγησης και αυτά που παραδίδονται να μη λήγουν μέχρι 
το χρόνο πώλησής τους από το ΣΠ.  
 
   ζ.  Ο προμηθευτής υποχρεούται σε αντικατάσταση των ειδών, 
που δεν θα πουληθούν μέχρι την ημερομηνία λήξεως, με άλλα νεότερης 
παραγωγής ή σε πίστωση του ΣΠ, με έκδοση πιστωτικού. 
 
  η. Για την παράδοση ειδών, απευθείας στις έδρες των μονά-
δων, απαιτείται η έγκριση της Ταξιαρχίας. 
 
 5. Πληρωμές προμηθευτή 
 
   α. Η εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, γίνεται με 
βάση τα δηλωθέντα στην «οικονομική προσφορά» και εγκριθέντα από την 
Υπηρεσία, μετά από ………ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης, με 
την προϋπόθεση τα είδη που έχουν παραδοθεί στο ΣΠΒ, να έχουν πωλη-
θεί. 
 
   β. Εφόσον κάποια είδη, δεν έχουν πωληθεί μέχρι τον συμφω-
νηθέντα διακανονισμό, τα τιμολόγια με τα οποία παραδόθηκαν, δεν εξο-
φλούνται αλλά παρατείνεται ο χρόνος εξόφλησής τους, μέχρι τα είδη αυτά 
να πωληθούν. Είδη που παραμείνουν στα ράφια ή στην αποθήκη και δεν 
πωληθούν, για χρόνο τριπλάσιο του διακανονισμού, επιστρέφονται στον 
προμηθευτή. 
 
   γ.  Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται με μετρητά, μέχρι το 
ποσό των 300€ και για μεγαλύτερα ποσά η πληρωμή γίνεται με δίγραμμη 
επιταγή. 
 
   δ. Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται από τη Δχση Χρηματι-
κού, μετά από γραπτή έγκριση του Διοικητή του ΣΠΒ. 
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   ε.  Ο νόμιμος αντιπρόσωπος που έχει χρηματικές δοσοληψίες 
με τη Δχση Χρηματικού του ΣΠΒ θα έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο, ενώ 
για εισπράξεις πάνω από 3.000 € απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρε-
ξούσιο. 
 
   στ. Προ της καταβολής του χρηματικού ποσού, απαιτείται η κα-
τάθεση από τον προμηθευτή, στη Δχση Χρηματικού του ΣΠΒ, των παρα-
κάτω δικαιολογητικών: 
     (1) Φορολογική ενημερότητα για πληρωμές άνω των 
1.500 €. 
 
     (2) Ασφαλιστική ενημερότητα για πληρωμές άνω των 
3.000 €. 
 
 ζ.  Με την καταβολή του χρηματικού ποσού ο προμηθευτής ή  
ο εκπρόσωπός του, παραδίδει εξοφλητική απόδειξη. 
 
  η. Τα εκδιδόμενα από τον προμηθευτή τιμολόγια δεν θα επι-
βαρύνονται με άλλης μορφής επιβάρυνση (π.χ. μεταφορικά, εκφορτωτικά  
κλπ), παρά μόνο με ΦΠΑ. 

 
  θ. Με την εξόφληση των τιμολογίων γίνεται και παρακράτηση 
του φόρου εισοδήματος (Ν 2198/94). 
 
 6. Υγειονομικός - ποιοτικός έλεγχος των εγκαταστάσεων - ει-
δών 
 
  α. Για τις περιπτώσεις προμήθειας τροφίμων και ποτών, προ 
της υπογραφής της συμφωνίας συνεργασίας, διενεργείται με μέριμνα της 
Ταξιαρχίας επιθεώρηση και υγειονομικός έλεγχος των εγκαταστάσεων του 
ενδιαφερόμενου. Ο χαρακτηρισμός των εγκαταστάσεών του ως αποδε-
κτών αποτελεί προϋπόθεση, για την υπογραφή της συμφωνίας. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση η συμφωνία δεν υπογράφεται και η προσφορά θεωρεί-
ται απορριπτέα. Η διαδικασία υγειονομικού ελέγχου είναι αυτή που καθορί-
ζεται στο σχετικό Κανονισμό και την ισχύουσα νομοθεσία περί ελέγχου 
τροφίμων. 
 
  β. Στρατιωτικά είδη, για τα οποία η Υπηρεσία έχει εκδώσει τε-
χνικές προδιαγραφές, αυτές θα ισχύουν και για τα προμηθευόμενα από 
τους συνεργαζόμενους με το ΣΠΒ προμηθευτές. Οι προδιαγραφές τίθενται 
έγκαιρα υπόψη του προμηθευτή και οπωσδήποτε πριν από την αξιολόγη-
ση της αιτήσεως του.  
 
  γ. Τα είδη, κατά την παράδοσή τους στο ΣΠΒ ή στη μονάδα 
υπόκεινται σε μακροσκοπικό και εργαστηριακό έλεγχο. Τα δείγματα για τον 
εργαστηριακό έλεγχο και η πληρωμή των εργαστηρίων για τις αναλύσεις 
θα βαρύνει τον προμηθευτή. 
 
  δ. Τα τρόφιμα και ποτά, που παραδίδονται στο ΣΠΒ ή στη μο-
νάδα πρέπει να πληρούν απόλυτα τους όρους και τα κριτήρια που καθορί-
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ζονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες προδιαγραφές, 
αντίστοιχα. 
 
  ε. Τα ευπαθή είδη κατά την παράδοσή τους στο ΣΠΒ ή στη 
μονάδα υπόκεινται σε μακροσκοπικό και εργαστηριακό έλεγχο. Τα δείγμα-
τα που παραλαμβάνονται για εργαστηριακό έλεγχο και η πληρωμή των ερ-
γαστηρίων για τις αναλύσεις, βαρύνουν τον προμηθευτή. 
 
  στ. Ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα αποτελέσμα-
τα των μακροσκοπικών και εργαστηριακών εξετάσεων των ειδών του, στις 
οποίες προβαίνει η Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 
  ζ. Τα είδη, που αποδεδειγμένα κριθούν ακατάλληλα, αντικα-
θίστανται από άλλα ή πιστώνεται το ΣΠΒ με πιστωτικό σημείωμα. 
 
  η. Η εγγύηση που συνοδεύει ορισμένα είδη (πχ. ηλεκτρικά), 
πρέπει να επιδίδεται στην επιτροπή του ΣΠΒ ή της μονάδας, με την παρά-
δοσή τους σ’ αυτή. 
 
  θ. Τα επώνυμα είδη, να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πι-
στοποιητικό γνησιότητας του οίκου παραγωγής ή διακίνησης. (πχ γυαλιά, 
κολόνιες κλπ.).  
 
 7. Προβολή ειδών προς μεταπώληση  
 
   α. Ο χώρος (θέση - επιφάνεια), για την προβολή και πώληση 
ειδών από τον προμηθευτή τελεί υπό την έγκριση του Εποπτικού Οργά-
νου. Οι χρηματικές απαιτήσεις του ΣΠΒ, είναι αυτές που αναφέρονται στην 
παρ. Δ 1. και οι λοιπές (εξοπλισμός, στελέχωση κλπ), αυτές που αναφέρο-
νται στους ειδικούς όρους του παρόντος. 
 
   β. Οι προμηθευτές, στους οποίους θα διατεθεί ο χώρος, υπο-
χρεούνται για τη διαμόρφωσή του, με δικά τους έξοδα.  
 
   γ.  Ο χώρος, για την τοποθέτηση - προβολή των προϊόντων 
των προμηθευτών στο Τμήμα Αυτοεξ/τησης - Τμήμα μονάδων, καθορίζεται 
από τον Τμημ/ρχη και εγκρίνεται από το Δκτη του ΣΠΒ. 
 
   δ. Εάν κάποια από τα προς μεταπώληση είδη, που βρίσκονται 
στα ράφια ή στις προθήκες του Τμήματος Αυτοεξ/σης, δεν παρουσιάζουν 
αξιόλογη κίνηση, διότι δεν υπάρχει προτίμηση από τους δικαιούχους εξυ-
πηρέτησης, εναπόκειται   στη   διακριτική   ευχέρεια   της   Υπηρεσίας,   να  
περιορίσει το χώρο προβολής τους ή και να διακόψει τη συνεργασία. 
 
   ε.  Ειδικά ράφια ή προθήκες, τα οποία αναγκαιούν για την το-
ποθέτηση -προβολή ορισμένων ειδών, διατίθενται από τους προμηθευτές.  
 
   στ. Ψυγεία (κατάψυξης ή συντήρησης), τα οποία αναγκαιούν, 
για τη διατήρηση κατεψυγμένων ή ευαλλοίωτων προϊόντων αντίστοιχα, δι-
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ατίθενται από τους προμηθευτές, εφόσον συντηρούν κατ' αποκλειστικότητα 
προϊόντα της εταιρείας τους. 
 
   ζ.  Οι προθήκες, τα ψυγεία αλλά και κάθε είδους εξοπλισμός, 
που διατίθεται στο ΣΠΒ από τους προμηθευτές, τελούν επί δανεισμώ και 
μετά τη λύση της συμφωνίας επιστρέφονται στον προμηθευτή, εκτός αν 
άλλως συμφωνηθεί και το οποίο θα αναφέρεται στους ειδικούς όρους του 
παρόντος.  
 
 8. Κυρώσεις προμηθευτή 
 
   α. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκτροπή από τους όρους 
της υπογραφείσας συμφωνίας συνεργασίας ή αθέτηση των δηλωθέντων 
στην «αίτηση συνεργασίας» και στην «οικονομική προσφορά», επιβάλλο-
νται, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και κατά περίπτωση, οι παρακάτω κυ-
ρώσεις: 
 
   (1) Διαγραφή κάποιου ή κάποιων προϊόντων από την 
προσφορά εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα ή κριθεί ασύμφορη η προμή-
θειά τους. 
 
   (2) Διακοπή της συνεργασίας για δύο (2) μήνες, για την 
πρώτη παράβαση των όρων της συμφωνίας. 
 
   (3) Διακοπή της συνεργασίας για τέσσερις (4) μήνες, για 
τη δεύτερη παράβαση των όρων της συμφωνίας. 
 
   (4) Οριστική λύση της συμφωνίας συνεργασίας, για την 
τρίτη παράβαση των όρων της. 
 
   β. Εφόσον από την προμήθεια προέκυψε ζημιά στο ΣΠΒ ή 
στην Υπηρεσία γενικότερα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, όπως παρα-
κάτω: 
 
   (1) Για πρώτη φορά, μέσα στο έτος χρηματική ποινή 2,5% 
επί του ετήσιου τζίρου. 
 
   (2) Για δεύτερη φορά, μέσα στο έτος χρηματική ποινή 5% 
επί του ετήσιου τζίρου. 
 
   (3) Για τρίτη φορά, μέσα στο έτος χρηματική ποινή 10% 
επί του ετήσιου τζίρου και λύση της συνεργασίας. 
 
   γ. Η είσπραξη, μπορεί να γίνει είτε με κατάθεση μετρητών είτε 
με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή, είτε και με 
μείωση του πιστωτικού υπολοίπου.   
 
Ε.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
 

1.     Αξιολόγηση - έγκριση-υπογραφή 
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   α. Η αξιολόγηση της παρούσας αίτησης γίνεται από τα όργανα 
του ΣΠΒ, τη Γνωμοδοτική Επιτροπή και εγκρίνεται από την 32 ΤΑΞ ΠΖΝ, 
εφόσον αυτή κριθεί συμφέρουσα και ο προμηθευτής αποδεχθεί τους όρους 
συνεργασίας. 
  β. Μετά την έγκριση, υπογράφεται η «συμφωνία συνεργασί-
ας», της οποίας το περιεχόμενο συνάδει με τους όρους του παρόντος, της 
«οικονομικής προσφοράς» και της αποφάσεως του εγκρίνοντος. 
 
 γ. Με την υπογραφή της «συμφωνίας συνεργασίας», ο προ-
μηθευτής καταβάλλει στο ΣΠΒ το ποσό που αναλογεί στο 2%, επί του τε-
θέντος στην «οικονομική προσφορά» στόχου, ως έξοδα για το χώρο 
προβολής και αποθήκευσης των ειδών του.  Αν το εκτιμηθέν ποσό υπο-
λείπεται του τελικού τζίρου, που θα διαμορφωθεί στο τέλος του έτους, τότε 
ο προμηθευτής καταβάλλει και το υπόλοιπο ποσό. 
 

2.     Επέκταση - τροποποίηση 
 
  α.  Διαρκούσης της εν ισχύ «συμφωνίας συνεργασίας» και ε-
φόσον ο προμηθευτής επιθυμεί να διευρύνει τη συνεργασία του ή να εισά-
γει και νέα είδη, αποστέλλει στο ΣΠΒ επιστολή, επισυνάπτοντας το έντυπο 
της νέας του «οικονομικής προσφοράς». 
 
  β.   Με την έγκριση, της επέκτασης της συνεργασίας, ο προμη-
θευτής καταβάλλει στο ΣΠΒ, το ποσό που αναφέρεται στην παρ. Ε 1.γ. του 
παρόντος. 
 
   γ.  Η νέα εισηγητική έκθεση, με τα συνημμένα της, ενσωματώ-
νονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής. 
 
  δ. Εφόσον, μετά από τη νέα εγκεκριμένη πρόταση, προκύπτει 
αλλαγή,  ουσιαστικών σημείων της εν ισχύ «συμφωνίας συνεργασίας», αυ-
τή είναι δυνατό να τροποποιηθεί στο σύνολό της, μετά από κοινή αποδοχή 
και των δύο συμβαλλομένων. 
 

3.     Ανανέωση 
 
 α. Η συνεργασία με το ΣΠΒ είναι δυνατόν να ανανεωθεί, εφό-
σον υπάρχει ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές. Προ της λήξης της συμ-
φωνίας, ο συνεργαζόμενος προμηθευτής καταθέτει εκ νέου «αίτηση συ-
νεργασίας», για αξιολόγηση.  
 
  β. Με την έγκριση της ανανέωσης και προ της υπογραφής της 
νέας «συμφωνίας συνεργασίας» ο προμηθευτής καταβάλλει στο ΣΠΒ πο-
σό που αναλογεί στο 1% του τζίρου, που πραγματοποίησε το χρόνο ι-
σχύος της προηγούμενης συμφωνίας συνεργασίας.   
 

4.     Η συμφωνία λύεται όταν: 
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  α. Η συνεργασία του ΣΠ με τον προμηθευτή δεν είναι συμφέ-
ρουσα και κατατεθεί προσφορά από άλλον ενδιαφερόμενο, με την οποία 
να προσφέρονται τα ίδια είδη σε καλύτερες τιμές ή με καλύτερους όρους 
συνεργασίας και ο ήδη συνεργαζόμενος προμηθευτής δεν αποδεχθεί ανά-
λογη βελτίωση των τιμών διάθεσης των ειδών ή των όρων συνεργασίας. 
 
  β. Ο προμηθευτής αθετήσει τα δηλωθέντα στην «αίτηση συ-
νεργασίας» και στην «οικονομική προσφορά» ή σε περίπτωση που παρα-
βιάσει κάποια από τα άρθρα της «συμφωνίας συνεργασίας». 
 
  γ.  Η εταιρεία παύσει να λειτουργεί ή αλλάξει επωνυμία και 
ΑΦΜ. 
 
 5.  Εκκαθάριση λογαριασμού 
 
  Με τη λύση της συμφωνίας, γίνεται εκκαθάριση του λογαριασμού 
του προμηθευτή με το ΣΠ, αφού πρώτα παραλάβει με δελτίο αποστολής 
τα μη πωληθέντα εμπορεύματά του. Ο προμηθευτής δεν εξοφλείται, ε-
φόσον στο ΣΠΒ υπάρχουν είδη του, τα οποία δεν πωλήθηκαν μέχρι 
την ημέρα εκκαθάρισης του λογαριασμού.  
ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
……………………………………………………………………………………… 
Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ  
 
 Η παρούσα αίτηση με τα συνημμένα της θα αποτελέσουν αναπόσπα-
στο μέρος της συμφωνίας  συνεργασίας με τον προμηθευτή.  
 
Η. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 Η εταιρεία μας, κατ΄ αρχήν αποδέχεται τους όρους συνεργασίας, που 
αναφέρονται στην παρούσα «αίτηση συνεργασίας», διατηρεί όμως επιφύ-
λαξη στα εξής σημεία, για τα οποία προτείνει: 
……………………………………………………………………………............... 

(Τόπος, ημερομηνία)……………………… 
                                                                              -Ο- 

                                                                                Προμηθευτής  
     

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Ανθλγός(ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου 
Επιτελής 4ου ΕΓ/3 

 Σχης (ΠΖ) Σαράντης Τυλιγαδάς 
Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΜΕ ΤΟ ΣΠ ΒΟΛΟΥ 

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ................../20.. 
(για εσωτερικούς συνεργάτες) 

 
 
 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 Στον Βόλο, σήμερα την ............. ημέρα της εβδομάδος 
………….………του έτους……… και ώρα .............. οι υπογράφοντες: 
 
 α. ………….(Βαθμός) (..) 
……......................................................................... Δκτής του ΣΠΒ, ως εκ-
πρόσωπος της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, ο οποίος         εξουσιοδοτήθηκε 
με τη Φ…………………………………………..... δγη της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4ο ΕΓ. 
 
 β.Ο..........................................................................,κάτοικος................
..............,διεύθυνση..........................................................................,τηλ……
νόμιμος αντιπρόσωπος της εταιρείας………………………………………….. 
....................................………………….μετά από έγκριση της 32 ΤΑΞΠΖΝ 
αναδείχθηκε προμηθευτής του ΣΠ Βόλου σε …………..…………………… 
………..........................(είδη), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ΣΚ 5-98. 
 

Άρθρο 1ο 
Διάρκεια Ισχύος της Συμφωνίας Συνεργασίας 

 
 Η παρούσα συμφωνία συνεργασίας είναι διάρκειας ................(..) ε-
τών, αρχίζει  την..................και λήγει την .................... . 
 
 

Άρθρο 2ο 
Κατάθεση Δικαιολογητικών 

 
 Ο συνεργαζόμενος με το ΣΠΒ προμηθευτής, με την υπογραφή της 
συμφωνίας κατέθεσε στο ΣΠΒ, πλέον των συνημμένων στην «αίτηση συ-
νεργασίας» του και τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
 
 α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και ενημερότητας που 
αφορά στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), με 
την υποχρέωση της ανά δίμηνο ανανέωσής των.  
 
 β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμή-
νου, από το οποίο προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δι-
καστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 
του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή για κά-

 32  ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 
 «ΜΟΡΑΒΑΣ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 18 Νοε  16 
ΣΤΗ  Φ.600.163/69/14791/Σ.3653 
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ποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο-
πίας. 
 
 γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώ-
χευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
 
 δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκ-
καθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει και ότι δεν τελεί 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των α-
νωτέρω νομοθετημάτων. 
(Αφορά μόνο σε Νομικά Πρόσωπα). 
 
 ε. Εγγυητική επιστολή……………… … €  της 
…………………........................ 
(πιστωτικού ιδρύματος), η οποία να αναλογεί στο 4% επί του τεθέντος 
στόχου, για έναρξη συνεργασίας, ή επί του πραγματοποιηθέντος, κατά το 
προηγούμενο έτος, τζίρου, για ανανέωση. 

 
 

Άρθρο 3ο 
 Τρόπος Συνεργασίας με το ΣΠΒ 

 
 Ο τρόπος συνεργασίας του προμηθευτή με το ΣΠΒ, με βάση τα δη-
λωθέντα στην «αίτηση συνεργασίας» και εγκριθέντα από την 32 ΤΑΞΠ/Ν, 
είναι ο παρακάτω: 
...……………………………………..................................................................
.......................................................................................................................
........................ 
 

Άρθρο 4ο 
Διάθεση Προσωπικού στο ΣΠ 

 
 α. Ο προμηθευτής, αναλαμβάνει τη διάθεση του παρακάτω προ-
σωπικού, με βάση τα δηλωθέντα στην «αίτηση συνεργασίας» και εγκριθέ-
ντα από την Ταξιαρχία:  
 
  (1)
 …………………………………………………………………………….. 
 
  (2)
 …………………………………………………………………………….. 
  
 β. Η επιλογή, αμοιβή και ασφάλιση του διατιθέμενου στο ΣΠΒ 
προσωπικού, γίνεται με μέριμνα του προμηθευτή. 
 γ. Η ζημία που θα προκληθεί στο ΣΠΒ, λόγω υπαιτιότητας του/της 
υπαλλήλου του προμηθευτή, αποκαθίσταται από τον προμηθευτή που 
τον/την διέθεσε. 
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Άρθρο 5ο 
Οικονομικοί Όροι Συνεργασίας 

 
 Οι  οικονομικοί όροι συνεργασίας, με βάση την «αίτηση συνεργασίας» 
και την «οικονομική προσφορά», έχουν όπως παρακάτω : 
 
 α.
 ………………………………………………………………………………
……… 
 β.
 ………………………………………………………………………………
………. 
 
 γ.
 ………………………………………………………………………………
………. 
 

Άρθρο 6ο 

Τιμές - Αναπροσαρμογή Τιμών 
 
 α. Οι τιμές διάθεσης των εμπορευμάτων στο ΣΠΒ τελούν υπό την 
έγκριση της Υπηρεσίας και διαμορφώνονται με βάση τις τιμές του εγκεκρι-
μένου από την Υπηρεσία τιμοκαταλόγου, σε συνάρτηση με τις συμφωνη-
θείσες εκπτώσεις ή παροχές. 
 
 β. Η τιμή διάθεσης κάθε είδους θα πρέπει να διατηρείται σταθερή, 
για το χρονικό διάστημα που δηλώθηκε στο έντυπο «οικονομική προσφο-
ρά». 
 
 γ. Η τιμή μεταπώλησης των ειδών από το ΣΠΒ προσδιορίζεται από 
την τιμή αγοράς, αφού προστεθεί ο ΦΠΑ και το κέρδος του ΣΠΒ. 
 
 δ. Για κάθε μελλοντική αύξηση ή μείωση της τιμής διάθεσης των 
ειδών, αποστέλλεται σχετική επιστολή στο ΣΠΒ, στην οποία αναφέρονται 
οι λόγοι μεταβολής των τιμών, τα ποσοστά (%) των ανατιμήσεων ή υποτι-
μήσεων καθώς και ο εκτιμώμενος χρόνος, μέχρι τον οποίον θα ισχύσουν οι 
νέες τιμές, προκειμένου το ΣΠΒ να ρυθμίσει τις παραγγελίες του. Στην επι-
στολή θα επισυνάπτεται ο νέος τιμοκατάλογος και οποιοδήποτε άλλο στοι-
χείο, που βεβαιώνει το κανονικό της μεταβολής των τιμών. Η προμήθεια, 
με βάση τις νέες τιμές, τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
 ε. Διαρκούσης της διαδικασίας αξιολόγησης των ανατιμήσεων ο 
προμηθευτής συνεχίζει να προμηθεύει το ΣΠΒ με τις ισχύουσες τιμές μέχρι 
διάστημα 20 ημερών από την υποβολής της σχετικής αιτήσεως. Το ΣΠΒ 
υποχρεούται προ της παρέλευσης του παραπάνω χρόνου να γνωστο-
ποιήσει στον προμηθευτή τα αποτελέσματα αξιολόγησης των νέων τιμών. 
 
 στ. Δεν επιτρέπεται η αποστολή εμπορευμάτων των οποίων η τιμή 
δεν έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση που προωθηθούν 
εμπορεύματα με τιμές που δεν έχουν εγκριθεί, δεν θα γίνονται δεκτά. 
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Άρθρο 7ο 

Παραγγελία - Παράδοση Εμπορευμάτων 
 
 α. Η περιοδικότητα επίσκεψης του προμηθευτή στο ΣΠΒ, για πα-
ραγγελίες ειδών θα πραγματοποιείται ανά ………..ημέρες. 
 
 β. Ο προμηθευτής, παραδίδει στο ΣΠΒ μόνο τα είδη εκείνα που έ-
χουν εγκριθεί και αναφέρονται στη «συμφωνία συνεργασίας». 
 γ. Οι παραγγελίες των ειδών προς μεταπώληση, εκτιμώνται από τα 
αρμόδια όργανα του ΣΠ και εγκρίνονται από την 32 ΤΑΞ ΠΖΝ.   
 
 δ. Τα είδη και ποσότητες, που παραγγέλλονται κάθε φορά θα είναι 
συνάρτηση των αδιάθετων ποσοτήτων από προηγούμενες παραλαβές και 
της ζήτησης  των ειδών από τις μονάδες και τους δικαιούχους (πελάτες). Οι 
παραγγελλόμενες, κάθε φορά ποσότητες, είναι ανάλογες των αναγκών του 
ΣΠΒ και καλύπτουν ανάγκες για λογικό χρονικό διάστημα και οπωσδήποτε 
αυτό που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών αναπληρώσεων που δηλώθη-
καν στην «αίτηση συνεργασίας» έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία 
υπεραποθέματος (Stock). 
 
 ε. Αλλαγές στα παραγγελθέντα είδη και ποσότητες, χωρίς προη-
γούμενη συνεννόηση με το ΣΠΒ, δεν γίνονται δεκτές. Στην περίπτωση που 
θα παραδοθούν εμπορεύματα μη παραγγελθέντα επιστρέφονται στον 
προμηθευτή. 
 
 στ. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται με μέριμνα του προμηθευτή στο 
χώρο του ΣΠΒ και παραδίδονται όλα στην επιτροπή παραλαβής και μόνο 
τις ημέρες και ώρες που έχει καθορίσει το ΣΠΒ.  
 
 ζ. Είδη που συμφωνήθηκε να μεταφέρονται στις έδρες των μονά-
δων θα παραδίδονται όλα στην επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτή-
σει η μονάδα και μόνο τις ημέρες και ώρες που έχουν καθοριστεί από την 
Ταξιαρχία. 
 
 η. Τα διατιθέμενα στο ΣΠΒ ή στη μονάδα είδη να είναι αποδεδειγ-
μένα εμπορεύσιμα, χωρίς ελαττώματα ή άλλα χαρακτηριστικά, που τα υ-
ποβαθμίζουν εμπορικά. 
 
 θ. Τα είδη που παρουσιάζουν εποχιακή κίνηση δεν θα διατίθενται 
στο ΣΠΒ όλο το έτος αλλά ένα μήνα περίπου προ της ενάρξεως της περιό-
δου (σαιζόν). Εποχιακά προϊόντα, που δεν θα πουληθούν διαρκούσης της 
περιόδου (σαιζόν) θα επιστρέφονται στον προμηθευτή και θα πιστώνεται 
το ΣΠΒ, με πιστωτικό σημείωμα. 
 
 ι.  Όλα τα παραδιδόμενα στο ΣΠΒ είδη, συμπεριλαμβανομένων και 
των εκπτωτικών ποσοτήτων ή προσφορών (με μηδενική αξία), θα κατα-
χωρούνται υποχρεωτικά στα τιμολόγια ή δελτία αποστολής. 
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 ια. Είδη που προβλέπεται να φέρουν ημερομηνία λήξεως, αυτή να 
αναγράφεται ευκρινώς και επιπλέον ο προμηθευτής υποχρεούται : 
 
   (1) Να παραδίδει στο ΣΠΒ ή στη μονάδα είδη νεότερης παρα-
γωγής και σε ποσότητες που να καλύπτουν ανάγκες του ΣΠΒ, για μικρή 
χρονική περίοδο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πώλησή τους πριν από τη 
λήξη. 
 
   (2) Στην περίπτωση που κάποιο είδος δεν πουληθεί μέχρι την 
ημερομηνία λήξεως, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται σε αντικατάσταση 
με άλλο είδος νεότερης παραγωγής ή σε πίστωση του ΣΠΒ, με έκδοση πι-
στωτικού. 
 
 ιβ. Εφόσον τα διατιθέμενα είδη είναι ευαλλοίωτα και απαιτείται ψυ-
γείο ή καταψύκτης για τη συντήρησή τους, τότε αυτό θα διατίθεται στο ΣΠΒ 
από τον προμηθευτή, εφόσον το ψυγείο χρησιμοποιείται κατ’ αποκλειστι-
κότητα για τα προϊόντα του. 
 
 ιγ.  Ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός του οφείλει να επικοινωνεί πε-
ριοδικά με τον Δκτή ή τον αρμόδιο Τμημ/ρχη του ΣΠΒ, προκειμένου να ε-
νημερώνεται για την κίνηση των ειδών του. Εφόσον κάποια είδη δεν πα-
ρουσιάζουν αξιόλογη κίνηση θα αποσύρονται με ταυτόχρονη πίστωση του 
ΣΠΒ. 

 
Άρθρο 8ο 

Ποιοτικός Έλεγχος Ειδών 
 
 α. Τα είδη, κατά την παράδοσή τους στο ΣΠΒ ή στη μονάδα υπό-
κεινται σε μακροσκοπικό έλεγχο και εργαστηριακό κατά την κρίση του 
ΣΠΒ. Τα δείγματα, για τον εργαστηριακό έλεγχο και η πληρωμή των εργα-
στηρίων για τις αναλύσεις, θα βαρύνει τον προμηθευτή. 
 
 β. Στρατιωτικά είδη, για τα οποία η Υπηρεσία έχει εκδώσει τεχνικές 
προδιαγραφές, αυτές θα ισχύουν και για τα προμηθευόμενα από τους συ-
νεργαζόμενους με το ΣΠΒ προμηθευτές.  
 
 γ. Τα τρόφιμα και ποτά, πρέπει να πληρούν απόλυτα τους όρους 
και τα κριτήρια που καθορίζονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 
την ισχύουσα νομοθεσία, αντίστοιχα. 
 
 δ. Ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα αποτελέσματα των 
μακροσκοπικών και εργαστηριακών εξετάσεων των ειδών του, στις οποίες 
προβαίνει η Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 
 ε. Τα είδη, που αποδεδειγμένα κριθούν ακατάλληλα αντικαθίστα-
νται από άλλα ή πιστώνεται το ΣΠΒ με πιστωτικό σημείωμα. 
 
 στ. Η εγγύηση που συνοδεύει ορισμένα είδη (πχ ηλεκτρικά), πρέπει 
να επιδίδεται στην επιτροπή του ΣΠΒ ή της μονάδας, με την παράδοσή 
τους σ’ αυτή. 
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 ζ.  Τα επώνυμα είδη να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιη-
τικό γνησιότητας του οίκου παραγωγής ή διακίνησης (πχ. γυαλιά, κολόνιες 
κλπ).  

 
Άρθρο 9ο 

Πληρωμές Προμηθευτή 
 

 α. Η εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, γίνεται με βάση τα 
δηλωθέντα στην «οικονομική προσφορά» και εγκριθέντα από την Υπηρε-
σία, μετά από ……… ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης, με την 
προϋπόθεση τα είδη που έχουν παραδοθεί στο ΣΠΒ, να έχουν πωληθεί. 
 
 β. Εφόσον κάποια είδη, δεν έχουν πωληθεί μέχρι τον συμφωνηθέ-
ντα διακανονισμό, τα τιμολόγια με τα οποία παραδόθηκαν, δεν εξοφλού-
νται αλλά παρατείνεται ο χρόνος εξόφλησής τους, μέχρι τα είδη αυτά να 
πωληθούν. Είδη που παραμείνουν στα ράφια ή στην αποθήκη και δεν πω-
ληθούν για χρόνο τριπλάσιο του διακανονισμού, επιστρέφονται στον προ-
μηθευτή. 
 
 γ. Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται με μετρητά, μέχρι το ποσό 
των 300 € και για μεγαλύτερα ποσά η πληρωμή γίνεται με δίγραμμη επιτα-
γή. Σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού διπλογραφικού συστήμα-
τος, η εξόφληση γίνεται μόνο με επιταγές. 
 
 δ. Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται από τη Δχση Χρηματικού, 
μετά από γραπτή έγκριση του Δκτή του ΣΠΒ. 
 
 ε. Χρηματικές δοσοληψίες με τη Δχση Χρηματικού του ΣΠΒ θα έχει 
μόνο ο ......................................................................................... ως νόμι-
μος αντιπρόσωπος της εταιρείας σας και ο οποίος θα έχει εξουσιοδοτηθεί 
προς τούτο και  για  εισπράξεις πάνω από 3.000 € απαιτείται συμβολαιο-
γραφικό πληρεξούσιο. 
 
 στ. Προ της καταβολής του χρηματικού ποσού, απαιτείται η κατάθε-
ση από τον προμηθευτή, στη Δχση Χρηματικού του ΣΠΒ, των παρακάτω 
δικαιολογητικών: 
 
   (1) Φορολογική ενημερότητα για πληρωμές άνω των 1.500 €. 
 
   (2) Ασφαλιστική ενημερότητα για πληρωμές άνω των 3.000 €. 
 
 ζ. Με την καταβολή του χρηματικού ποσού ο προμηθευτής ή ο εκ-
πρόσωπός του, παραδίδει εξοφλητική απόδειξη. 
 
 η. Τα εκδιδόμενα από τον προμηθευτή τιμολόγια δεν θα επιβαρύ-
νονται με άλλης μορφής επιβάρυνση (π.χ. μεταφορικά, εκφορτωτικά  κλπ.), 
παρά μόνο με ΦΠΑ. 
 
 θ. Με την εξόφληση των τιμολογίων γίνεται και παρακράτηση του 
φόρου εισοδήματος (Ν 2198/94). 
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Άρθρο 10ο 

Υποχρεώσεις Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
 

 Το ΣΠΒ ευθύνεται για την: 
 
 α. Έγκαιρη τοποθέτηση της παραγγελίας στον συνεργαζόμενο 
προμηθευτή, για τα αναγκαιούντα στο ΣΠΒ ή στις μονάδες είδη και ποσό-
τητες. 
 
 β. Τήρηση αμερόληπτης στάσης, κατά την τοποθέτηση των πα-
ραγγελιών και ειδικότερα στην περίπτωση που υπάρχουν δύο (2) ή και πε-
ρισσότεροι συμβεβλημένοι προμηθευτές, για παρόμοια ή παρεμφερή είδη, 
τότε οι τοποθετούμενες παραγγελίες να είναι αμερόληπτες και βασικό κρι-
τήριο στον προσδιορισμό των παραγγελλομένων ποσοτήτων να είναι η ζή-
τηση του είδους από τους πελάτες. Απαγορεύεται κάθε προσπάθεια από 
το προσωπικό του ΣΠΒ, για στήριξη κάποιου προμηθευτή. 
 
 γ. Τοποθέτηση λογικών ποσοτήτων στα ράφια από τα είδη όλων 
των προμηθευτών, αποφεύγοντας την προνομιακή μεταχείριση, σε χώρο ή 
ποσότητα ειδών στο ράφι, για κάποιον ή κάποιους προμηθευτές. 
 δ. Τήρηση από μέρους του προσωπικού του ΣΠΒ αμερόληπτης 
στάσης έναντι των πελατών κατά την εκλογή από αυτούς των ειδών, απο-
φεύγοντας τη διαφήμιση ή τη δυσφήμιση ειδών ή εταιρειών. 
 
 ε.  Ακριβή τήρηση των όρων της παρούσης συμφωνίας και ειδικό-
τερα του άρθρου 8, που καθορίζεται ο διακανονισμός πληρωμής του προ-
μηθευτή. 
 

Άρθρο 11ο 
Προβολή Ειδών προς Μεταπώληση 

 
 α. Ο χώρος (θέση - επιφάνεια), για την προβολή και πώληση ειδών 
από τον προμηθευτή τελεί υπό την έγκριση της 32 ΤΑΞΠ/Ν. Οι απαιτήσεις 
του ΣΠΒ (διάθεση προσωπικού, χρηματικές παροχές), είναι αυτές που α-
ναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 αντίστοιχα και οι λοιπές (εξοπλισμός, στελέ-
χωση κλπ), αυτές που αναφέρονται στους ειδικούς όρους της παρούσας 
«συμφωνίας συνεργασίας». 
 
 β. Ο προμηθευτής, στον οποίο θα διατεθεί χώρος, για την προβολή 
και πώληση των ειδών του από τον ίδιο, υποχρεούται για τη διαμόρφωσή 
του, με δικά του έξοδα.  
 
 γ. Ο χώρος, για την τοποθέτηση - προβολή των προϊόντων των 
προμηθευτών στο Τμήμα Αυτοεξ/τησης - Τμήμα μονάδων, καθορίζεται 
από τον αντίστοιχο Τμημ/ρχη και εγκρίνεται από το Δκτη του ΣΠΒ. 
 
 δ. Εάν κάποια από τα προς μεταπώληση είδη, που βρίσκονται στα 
ράφια ή στις προθήκες του Τμήματος Αυτοεξ/σης, δεν παρουσιάζουν αξιό-
λογη κίνηση, διότι δεν υπάρχει προτίμηση από τους δικαιούχους εξυπηρέ-
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τησης (πελάτες), εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας, να 
περιορίσει το χώρο προβολής τους ή και να διακόψει τη συνεργασία. 
 
 ε. Ειδικά ράφια ή προθήκες, τα οποία αναγκαιούν για την τοποθέ-
τηση -προβολή ορισμένων ειδών, διατίθενται από τους προμηθευτές.  
 
 στ. Ψυγεία (κατάψυξης ή συντήρησης), τα οποία αναγκαιούν, για τη 
διατήρηση κατεψυγμένων ή ευαλλοίωτων προϊόντων αντίστοιχα, διατίθε-
νται από τον προμηθευτή, εφόσον συντηρούν κατ' αποκλειστικότητα προ-
ϊόντα της εταιρείας του. 
 
 ζ.  Οι προθήκες, τα ψυγεία αλλά και κάθε είδους εξοπλισμός, που 
διατίθεται στο ΣΠΒ από τους προμηθευτές, τελούν σε δανεισμό και μετά τη 
λύση της συμφωνίας επιστρέφονται στον προμηθευτή, εκτός αν άλλως 
συμφωνηθεί και το οποίο θα αναφέρεται στους ειδικούς όρους της παρού-
σης «συμφωνίας συνεργασίας». 
 

Άρθρο 12ο 
Κυρώσεις Προμηθευτή 

 
 α. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκτροπή από τους όρους της 
παρούσας συμφωνίας ή αθέτηση των δηλωθέντων στην «αίτηση συνεργα-
σίας» και στην «οικονομική προσφορά», επιβάλλονται, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας και κατά περίπτωση, οι παρακάτω κυρώσεις: 
  (1) Διαγραφή κάποιου ή κάποιων προϊόντων από την προ-
σφορά εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα ή κριθεί ασύμφορη η προμήθειά 
τους. 
 
  (2) Διακοπή της συνεργασίας για δύο (2) μήνες, για την πρώτη 
παράβαση των όρων της συμφωνίας. 
 
  (3) Διακοπή της συνεργασίας για τέσσερις (4) μήνες, για τη 
δεύτερη παράβαση των όρων της συμφωνίας. 
 
  (4) Οριστική λύση της παρούσας συμφωνίας συνεργασίας, για 
την τρίτη παράβαση των όρων της. 
 
 β. Εφόσον από την προμήθεια προέκυψε ζημιά στο ΣΠΒ ή στην 
Υπηρεσία γενικότερα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, όπως παρακάτω: 
 
  (1) Για πρώτη φορά, μέσα στο έτος χρηματική ποινή 2,5%, επί 
του ετήσιου τζίρου. 
 
  (2) Για δεύτερη φορά, μέσα στο έτος χρηματική ποινή 4%, επί 
του ετήσιου τζίρου. 
 
   (3) Για τρίτη φορά, μέσα στο έτος, λύση της συνεργασίας. 
 
 γ. Η είσπραξη, μπορεί να γίνει είτε με κατάθεση μετρητών είτε με 
κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή, είτε και με μεί-
ωση του πιστωτικού υπολοίπου.  
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Άρθρο 13ο 

Λύση της Συμφωνίας- Εκκαθάριση Λογαριασμού  
 

 Η παρούσα «συμφωνία συνεργασίας» λύεται όταν: 
 
 α. Η συνεργασία του ΣΠΒ με τον προμηθευτή δεν είναι συμφέρου-
σα και κατατεθεί προσφορά από άλλον ενδιαφερόμενο, με την οποία να 
προσφέρονται τα ίδια είδη σε καλύτερες τιμές ή με καλύτερους όρους συ-
νεργασίας και ο ήδη συνεργαζόμενος προμηθευτής δεν αποδεχθεί ανάλο-
γη βελτίωση των τιμών διάθεσης των ειδών ή των όρων συνεργασίας. 
 
 β. Ο προμηθευτής αθετήσει τα δηλωθέντα στην «αίτηση συνεργα-
σίας» και στην «οικονομική προσφορά» ή σε περίπτωση που παραβιάσει 
κάποια από τα άρθρα της παρούσης. 
 
 γ. Η εταιρεία παύσει να λειτουργεί ή αλλάξει επωνυμία και ΑΦΜ. 
 
 δ. Με τη λύση της συμφωνίας γίνεται εκκαθάριση του λογαριασμού 
του προμηθευτή με το ΣΠΒ, αφού πρώτα παραλάβει με πιστωτικό τα μη 
πωληθέντα εμπορεύματα. Ο προμηθευτής δεν εξοφλείται, εφόσον στο 
ΣΠΒ υπάρχουν είδη του, τα οποία δεν πωλήθηκαν μέχρι την ημέρα εκκα-
θάρισης του λογαριασμού.  
 

 
Άρθρο 14ο 

Επέκταση – Τροποποίηση – Ανανέωση της Συμφωνίας 
 

 α. Η παρούσα «συμφωνία συνεργασίας» είναι δυνατόν να επεκτα-
θεί εφόσον ο προμηθευτής εκφράσει ανάλογη επιθυμία, αυτό γίνει αποδε-
κτό από το ΣΠΒ και εγκριθεί από το εποπτικό όργανο, κατά τα οριζόμενα.  
 
 β.  Με την έγκριση, για επέκταση της παρούσης συνεργασίας, ο 
προμηθευτής καταβάλλει στο ΣΠΒ, το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 5.  
 
 γ. Η νέα εισηγητική έκθεση, με τα συνημμένα της, ενσωματώνονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής. 
 
 δ. Εφόσον, από τη νέα εγκεκριμένη πρόταση, προκύπτει αλλαγή, 
σε ουσιαστικά σημεία της παρούσης «συμφωνίας συνεργασίας», είναι δυ-
νατό να τροποποιηθεί στο σύνολό της, μετά από κοινή αποδοχή και των 
δύο συμβαλλομένων. 
 
 ε. Η συνεργασία με το ΣΠΒ είναι δυνατόν να ανανεωθεί, εφόσον 
υπάρχει ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές. Προ της λήξης της παρού-
σας συμφωνίας, ο συνεργαζόμενος προμηθευτής καταθέτει εκ νέου «αίτη-
ση συνεργασίας», για αξιολόγηση. 
 
 στ. Με την έγκριση, για ανανέωση της παρούσης συνεργασίας, ο 
προμηθευτής καταβάλλει στο ΣΠΒ, το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 5. 
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Άρθρο 15ο 
Διάφορα 

 
 α. Σε περίπτωση, που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ 
ΣΠΒ και προμηθευτή είτε επί της εφαρμογής των άρθρων της παρούσας 
συμφωνίας είτε κατά τις δοσοληψίες, αυτό θα γνωρίζεται από τον προμη-
θευτή εγγράφως στο ΣΠΒ. Η Δκση του ΣΠΒ υποχρεούται σε εύλογο χρόνο 
να υποβάλλει το αίτημα στην              32 ΤΑΞΠ/Ν, για επίλυση. 
 
 β. Απαγορεύεται η προσφορά δώρων στο προσωπικό του ΣΠΒ. 
Εάν ο προμηθευτής επιθυμεί να προσφέρει κάποια είδη δωρεάν στο ΣΠΒ 
ή στην Υπηρεσία γενικότερα (όχι για πώληση), αυτό θα γνωρίζεται εγγρά-
φως από τον προμηθευτή στην 32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4ο ΕΓ, για έγκριση αποδοχής 
της δωρεάς. 
 
 γ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, μετά από σύγκριση, ότι η τιμή 
πώλησης από το ΣΠΒ κάποιου ή κάποιων ειδών, είναι υψηλότερη ή και ίση 
με αυτή της τοπικής αγοράς και αυτό προκύπτει από την υψηλή τιμή διά-
θεσής του στο ΣΠΒ, τότε το/τα υπόψη είδος/η θα διαγράφονται και θα ανα-
ζητείται νέος προμηθευτής με καλύτερες τιμές, εφόσον δεν αποδεχθεί ο 
συνεργαζόμενος τη βελτίωση της τιμής διάθεσής του/τους. 
 
 δ. Απαγορεύεται στον προμηθευτή η εκχώρηση του συνόλου ή μέ-
ρους των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεών του σε τρίτους. 
 
 ε. Εφόσον απαιτηθεί να συμπεριληφθούν στην παρούσα συμφω-
νία και ειδικοί όροι αυτοί θα αναγράφονται στο άρθρο 16. 
 
 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ) 
Άρθρο 16ο 

 
 α.………………………………………………………………………………
………. 
 β.………………………………………………………………………………
………. 
 

Άρθρο 17ο 
Τελικές Διατάξεις 

 Η παρούσα συμφωνία: 
 
 α. Διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών. 
 
 β. Είναι ισχυρότερη από κάθε  άλλο κείμενο, στο οποίο  στηρίζεται  
και  με  το  οποίο  συσχετίζεται  (αίτηση, οικονομική προσφορά) εκτός από 
φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο 
συμβαλλόμενους.  
 
 γ. Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν αμφότεροι 
οι συμβαλλόμενοι και για πιστοποίηση συνέταξαν την παρούσα συμφωνία 
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συνεργασίας σε δύο (2) πρωτότυπα ανά ένα δι' έκαστον, η οποία αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 
 
 δ. Στην παρούσα συμφωνία επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα μέ-
ρη οι παρακάτω αναγραφόμενες προσθήκες: 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«Α»  Εισηγητική έκθεση της ………………../20.. 
«Β»  Αίτηση συνεργασίας της ………………./20.., με τα συνημμένα της. 
«Γ»  Φάκελος με τα δικαιολογητικά του άρθρου 2. 
«Δ»  …………………………………………………. 
«Ε»  ………………………………………………… 
«ΣΤ»  ………………………………………………... 
 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 - Ο - - Ο - - Ο - 
 Δντής 32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4ο ΕΓ  Δκτής του ΣΠΒ Προμηθευτής ή 
   ο Εξουσιοδοτημένος ή 
   ο Πληρεξούσιος 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Ανθλγός(ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου 
Επιτελής 4ου ΕΓ/3 

 Σχης (ΠΖ) Σαράντης Τυλιγαδάς 
Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 70%    350 ΓΡ  
2 ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 90% 350 ΓΡ  
3 ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 350 ΓΡ  
4 ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ 350 ΓΡ  
5 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 350 ΓΡ  
6 ΜΠΑΚΕΤΕΣ 350 ΓΡ  
7 ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΠΡΟΖΥΜΙ 750 ΓΡ  
8 ΕΛΑΙΟΨΩΜΟ 100 ΓΡ  
9 ΤΥΡΟΨΩΜΟ 100 ΓΡ  
10 ΖΑΜΠΟΝ-ΚΑΣΕΡΙ 200 ΓΡ  
11 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ 180 ΓΡ  
12 ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΣΤΡΙΦΤΗ 200 ΓΡ  
13 ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ 200 ΓΡ  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1.      Στις παραπάνω τιμές να συμπεριληφθούν στα έξοδα του προμηθευ-
τή για την προσαρμογή των τιμών τα εξής (ισχύουν την παρούσα περίοδο 
και είναι υπό διαπραγμάτευση): 
 

α. Μηνιαίο μίσθωμα 100 ευρώ. 
 

β. Το 7% επί του ημερησίου τζίρου της ταμειακής μηχανής. 
 

γ. Μισθός πωλητή. 
 

δ. Απόδοση ΦΠΑ 24% και ΦΕ 4%. 
 
 2.      Η επωνυμία είναι ενδεικτική, όσον αφορά τον τύπο του προϊόντος. 
 
 3.      Είναι δυνατόν να περιληφθούν εκτός των υπόψη προϊόντων και άλ-
λα με τις τιμές τους. 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Ανθλγός(ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου 
Επιτελής 4ου ΕΓ/3 

 Σχης (ΠΖ) Σαράντης Τυλιγαδάς 
Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς 

 
 
 

 32  ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 
 «ΜΟΡΑΒΑΣ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 18  Νοε  16 
ΣΤΗ  Φ.600.163/69/14791/Σ.3653  


