
        
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:  

 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
ΠΡΟΣ:      201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5) 
  Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΔΙΑΧ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ (1) 
       Τηλ.: 210 550 4390 - 4398 
ΚΟΙΝ.:      Φ.831/ΑΔ.2990 
       Σ.1022 
       Ελευσίνα, 18 Φεβ 21 
 
ΘΕΜΑ:  Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.05/21) για του 201ΚΕΦΑ για την 

Ανάδειξη Αναδόχου Αεροπορικής Διακίνησης των Υλικών της Π.Α. από 
την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και Αντιστρόφως   

   
 Έχοντας υπόψη : 
 
  α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονομικής 
Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1400/73 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Περί Καταστάσεων 
των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  γ. Τις διατάξεις του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και 
Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  δ. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  ε. Τις διατάξεις του Ν. 2859/00 (ΦΕΚ Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα 
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  στ. Τις διατάξεις του 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ζ. Τις διατάξεις του Ν.3979/11 (ΦΕΚ 138, Α’) «Για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 
  η. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204), «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  θ. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα της παρ. Ζ 
«Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 
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2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές 
συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  ι. Τις διατάξεις του Ν.4172/13 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Φορολογία 
Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/12, του Ν.4093/12 και του 
Ν.4127/13 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  ια. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές 
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α΄ 161) και 
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης διαδικασιών. 
 
  ιβ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  ιγ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  ιδ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη 
Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  ιε. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 (ΦΕΚ Β΄ 2300) 
απόφαση των κ. Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ) «Περί Μεταβίβασης 
Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των 
Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από 
αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  ιστ. Την υπ’ αριθμ. 5143/05 Δεκ 14 (ΦΕΚ Β΄ 3335) απόφαση του κ. 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού του τρόπου υπολογισμού, 
της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, 
καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 
4013/11», όπως τροποποίηθηκε και ισχύει. 
 
  ιζ. Την υπ΄ αριθμ. 158/25 Οκτ 16 (ΦΕΚ Β΄ 3698) απόφαση της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες 
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών». 
 
  ιη. Την υπ’ αριθμ. 1191/14 Μαρ 17 (ΦΕΚ Β΄ 969) κοινή υπουργική 
απόφαση του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και του κ. Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% 
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των 
λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 
4412/16 (Α΄107)». 
 
  ιθ. Την υπ’ αριθμ. 57654/22 Μαϊ 17 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23 Μαϊ 17) απόφαση 
του κ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα «Ρύθμιση των ειδικότερων 

ΑΔΑ: Ψ0ΜΞ6-9ΔΓ



 3 
 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 
 
  κ. Το Εγχειρίδιο Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΠΑ) Δ-12/18, «Προμήθειες 
– Προπληρωμές ΠΑ», ειδικότερα δε το Κεφάλαιο Ε΄ με το οποίο καθορίσθηκε η 
διαδικασία διενέργειας προμηθειών/υπηρεσιών με συνοπτικό διαγωνισμό. 
 

  κα.  Τo υπ’ αριθμ. Υ.Σ. 06/12-01-2021/201ΚΕΦΑ/Δ7 αίτημα εκτέλεσης 
υπηρεσιών θέματος για την κάλυψη άμεσων επιχειρησιακών αναγκών μεταφοράς 
κρίσιμων υλικών και υπό στοιχεία ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.:  
ΑΔΑΜ: 21REQ007997117. 

  κβ. Την με αρ. πρωτ. 907/26-01-21/ΔΑΥ/Γ3/2 (ΑΔΑ: ΩΝΥΤ6-8Λ3) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ποσού 
εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) επί ΑΛΕ 2420189001, Ε.Φ.101120401 (ΚΑΕ 
0829/ΕΦ 11-410), για την χρηματοδότηση της δαπάνης αεροπορικής μεταφοράς 
υλικών θέματος και υπό στοιχεία ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 
21REQ008089311.  

  κγ. Την υπ΄ αριθμ. Φ.831/ΑΔ.2289/Σ.772/08-02-21/201ΚΕΦΑ/Δ5/1 
διακήρυξη για τη διενέργεια του Δ.05/21 διαγωνισμού θέματος, εκτιμώμενης αξίας 
εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), με στοιχεία ΑΔΑ: Ω5ΜΥ6-ΖΕΒ και ΑΔΑΜ: 
21PROC008112162. 

  κδ. Το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί ερωτήματα από υποψήφιους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς τα οποία χρήζουν διευκρίνησης και απάντησης 
τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των 
προσφορών.   
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 
  1. Τη μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού 
αντί την 23-02-21, ως η υπ΄ αριθμ. Φ.831/ΑΔ.2289/Σ.772/08-02-21/201 ΚΕΦΑ/Δ5/1 
διακήρυξη (Δ.05/21), για την 03-03-21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., κατά την 
οποία θα γίνει αποσφράγιση των προσφορών σε αίθουσα του 201 Κέντρου 
Εφοδιασμού Αεροπορίας, Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ.Γέλας 1, ΤΚ: 19200.  
 
 2. Ως καταληκτική νέα ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
02-03-21, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Οι προσφορές κατατίθενται  ταχυδρομικά ή 
ιδιοχείρως στην Κεντρική Γραμματεία του 201 Κέντρου Εφοδιασμού Αεροπορίας, 
λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, 
η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων 
προσφορών που θα αποσταλούν. 
 
 3. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με τους ίδιους όρους της υπ΄ 
αριθμ. Δ.05/21 διακήρυξης με στοιχεία ΑΔΑ: Ω5ΜΥ6-ΖΕΒ και ΑΔΑΜ: 
21PROC008112162. 
 

4. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 
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  α. Για θέματα οικονομικής φύσεως στη Διεύθυνση Οικονομικού, 
Αρμόδιος Χειριστής: Επγος (Ο) Εμμανουήλ Μαγκουσοχατζάκης (τηλ. 2105504390, 
fax. 2105504567 / 2105558144, e-mail : d51.201sd@haf.gr ). 
 
  β. Για θέματα σχετικά με τους ειδικούς όρους διακίνησης υλικών στη  
Διεύθυνση Διακίνησης (Δ7), αρμόδιος χειριστής: Ανθσγός (ΤΕΦ) Γεώργιος 
Μπράμης (τηλ. 2105504207, -4202, -4200, e-mail : d7dir.201sd@haf.gr). 

 
 
 

  Σμχος (Ε) Ιωάννης Κρουστάλης 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 
  
 
 

 

Επγός (Ο) Εμμ. Μαγκουσοχατζάκης 
                         ΕΟΥ 

 

  
  

  
  
  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για ενέργεια 
201ΚΕΦΑ/Δ5/1 

Αποδέκτες για πληροφορία 
201ΚΕΦΑ/Δ7 
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