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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ  ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 9χ19 ΜΜ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Προμήθεια Φυσιγγίων 9χ19mm 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 

Εγγράφως (email) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 

Σαράντα Πέντε (45) ημέρες από την 

ημερομηνία ανάρτησης στην 

ιστοσελίδα www.haf.gr 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
 

1. Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των άρθρων 6 και 31 του Ν.3978/11, 
προσκαλούμε για ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
οικονομικών φορέων σε τεχνικό διάλογο επί των κάτωθι αντικειμένων: 

 α. Των προτεινόμενων Γενικών Όρων του Προγράμματος Προμήθειας 
Φυσιγγίων 9mm X 19mm. 

 β. Των προτεινόμενων Ειδικών Όρων του Προγράμματος Προμήθειας 
Φυσιγγίων 9mm X 19mm. 

 γ. Του κειμένου της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων με κωδικό ΠΕΔ 
– Α – 01099 (ΕΚΔΟΣΗ 1η) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή τοποθεσία του 
ΓΕΕΘΑ, για τις Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων (http://www.geetha.mil.gr).  

2. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να δηλώσουν 
ενδιαφέρον αποστολής σε αυτούς του σχεδίου των προτεινόμενων Γενικών και 
Ειδικών Όρων του προγράμματος προμήθειας φυσιγγίων 9mm X 19mm μέσω 

mailto:yppa@haf.gr
http://www.haf.gr/
ΑΔΑ: 9ΚΧΗ6-ΧΧΨ



-2- 
 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
c74.hafgs@haf.gr, με την ένδειξη «Συμμετοχή σε Τεχνικό Διάλογο» (στην ελληνική 
ή στην αγγλική γλώσσα). Στην υπόψη δήλωση ενδιαφέροντος θα περιέχονται τα 
ακόλουθα: 

 α. Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα (επωνυμία, 
διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
σημείο επαφής - POC ). 

 β. Πιστοποιητικό – βεβαίωση εγγραφής του ενδιαφερόμενου 
οικονομικού φορέα σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο (ημεδαπής ή 
αλλοδαπής) για να ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητα που αφορά το 
αντικείμενο της πρόσκλησης. 

 γ. Δήλωση Εμπιστευτικότητας ότι τα στοιχεία – κείμενα, που θα τεθούν 
σεγνώση του, δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους χωρίς την έγγραφη άδεια από την 
ΠΑ.  

3. Οι οικονομικοί φορείς που θα δηλώσουν ενδιαφέρον  και θα πληρούν τα 
κριτήρια της ανωτέρω παραγράφου, θα λάβουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
το σχέδιο των προτεινόμενων Γενικών και Ειδικών Όρων του προγράμματος 
προμήθειας φυσιγγίων 9mm X 19mm. 

4. Σε συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς εντός του 
προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος θα πρέπει να αποστείλουν στη 
Διεύθυνση Εφοδιασμού (Γ7) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας τις προτάσεις – 
παρατηρήσεις τους, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση c74.hafgs@haf.gr. 

5. Το ΓΕΑ/Γ7 διατηρεί το δικαίωμα να προγραμματίσει συναντήσεις με τους 
ενδιαφερόμενους που θα υποβάλουν σχόλια, με σκοπό τη λήψη επιπρόσθετων 
πληροφοριών, συμβουλών και διευκρινήσεων επί των παρατηρήσεων. 

6.  Για λοιπές γενικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο ΓΕΑ/Γ7 [τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 2106593741-3742-3743, 
email c74.hafgs@haf.gr]. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

7. Το πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων Γενικών και Ειδικών Όρων του 
Προγράμματος Προμήθειας Φυσιγγίων 9mm X 19mm καθώς και του κειμένου της 
Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων με κωδικό ΠΕΔ – Α – 01099 (ΕΚΔΟΣΗ 1η) 
συνοπτικά αποτυπώνεται ως ακολούθως: 

 
 α. Γενικοί όροι Προγράμματος Προμήθειας Φυσιγγίων 9mm X 19mm 

Περιλαμβάνει τους Γενικούς όρους που διέπουν την υπό έκδοση διακήρυξη όπως 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα δικαιολογητικά τεχνικής και οικονομικής 
προσφοράς, τις εγγυητικές επιστολές, την εκτέλεση – εκκαθάριση της σύμβασης, 
την παράδοση των υλικών, τον έλεγχο των παραλαμβανομένων ειδών και τις 
πληρωμές-προκαταβολές. 

 
 β. Ειδικοί όροι Προγράμματος Προμήθειας Φυσιγγίων 9mm X 19mm 

Περιλαμβάνει τους Ειδικούς όρους που διέπουν την υπό έκδοση διακήρυξη όπως 
το αντικείμενο της σύμβασης, τις ποσότητες και το εκτιμώμενο κόστος της 
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προμήθειας τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις εγγυήσεις συμμετοχής, το κριτήριο 
ανάθεσης του διαγωνισμού, την παράδοση των υλικών και τις πληρωμές. 

 
 γ. ΠΕΔ – Α – 01099 (ΕΚΔΟΣΗ 1η):  
 
 (1) Καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις για την προμήθεια φυσιγγίων 

9mm X 19mm και περιλαμβάνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φυσιγγίων 9mm 
X 19mm, πληροφορίες για την συσκευασία του υλικού, τις απαιτήσεις 
συμμόρφωσης και λοιπές απαιτήσεις. 

 
 (2) Πέραν των τεχνικών πτυχών του προγράμματος, δύναται να 

συζητηθούν λοιπά θέματα που θα αποτελέσουν όρους της Σύμβασης (εγγυήσεις 
καλής λειτουργίας, πιστοποιητικά ποιότητας κ.λπ.). 

 
 

Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
            Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    
                             
Επγός (Ο) Παναγιώτης Μπαλτζής  
                ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ 
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