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  ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγματεύσεων Δ2/22 Εκμίσθωσης 

1.582,751Στρεμμάτων Άνυδρης Βρώμης Α/Δ Αγχιάλου 
 
 

Έχοντας υπόψη:   

  α. Το ΝΔ 3981/59 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της 
περί ΜΤΑ νομοθεσίας».  

  β.  Το ΝΔ 721/70 (ΦΕΚ Α/251/70) «Περί Οικονομικής Μέριμνας και 
Λογιστικού των ΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

  γ.  Το ΠΔ 715/79 «Περί προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων 
εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως 
και εκτέλεσης εργασιών, υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
(ΝΠΔΔ)».  

  δ.  Την υπ’αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση ΥΦΕΘΑ 
(ΦΕΚ 2300 Β’/2007), «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας, κλπ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

  ε.  Το Ν.3861/2010 «Περί Ενίσχυσης της Διαφάνειας με την 
Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και 
Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως 
συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, του Ν.4210/13 (ΦΕΚ 254 Α΄).  

  στ.  Το υπ’ αριθμ. R 241040Ζ/ΜΑΡ 22/ΜΤΑ Σήμα, με το οποίο η 
Μονάδα μας εξουσιοδοτήθηκε από το ΜΤΑ για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων 
θέματος.  

                                           

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

 1. Διαπραγματεύσεις, με έγγραφες ανοικτές προσφορές, οι οποίες θα 
συνεχιστούν με προφορικές προσφορές των διαγωνιζομένων για την εκμίσθωση 
προς καλλιέργεια άνυδρης βρώμης 1.582,751 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων 
του Α/Δ Αγχιάλου .   

 2. Οι ανωτέρω διαπραγματεύσεις θα διενεργηθούν την ημέρα Δευτέρα 23 
Μαϊου 2022 και ώρα 11:00  στη θερινή Λέσχη Αξιωματικών της 111ΠΜ. 

 3.  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις διαπραγματεύσεις απαιτείται να 
υποβάλλουν γραπτές προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
διακήρυξη, ως το Παράρτημα, με την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε 



αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στην 
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα διενέργειάς του.  

 4. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο στην Υπηρεσία μας μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων, δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 

 5. Για την είσοδο στην 111ΠΜ απαιτείται η έκδοση άδειας εισόδου, 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αρμόδιο Γραφείο Ασφαλείας της 
Μονάδας (τηλ. 2428045005), τουλάχιστον μία (1) ημέρα νωρίτερα, από την 
ημερομηνία διενέργειας των διαπραγματεύσεων. 

      6.  Η παρούσα διακήρυξη, στο σύνολό της, διατίθεται σε ηλεκτρονική 
μορφή (.pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας 
(www.haf.gr). 

7.  Για πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στα γραφεία του Τμήματος 
Οικονομικού της Μονάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-14:00 (τηλ. 
2428045040 και 2428045043).  
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Eπγος (Ο) Ιωάννης Κεχρινιώτης 
ΕΟΥ 111ΠΜ 

Σμχος (Ι) Θεόδωρος Γκουτζουρέλας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ                                                                                                                                                                                                                                      

« Γενικοί Όροι Συμφωνιών Διαπραγματεύσεων για την εκμίσθωση προς 
καλλιέργεια άνυδρης βρώμης 1.582,751 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων του Α/Δ 
Αγχιάλου » 
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