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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ »                                 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΣΧΕΤ : α. Φ.831/ΑΔ.5549/Σ.1031/04-03-20/111ΠΜ
β. Φ.400/90/192311/Σ.1849/11-03-20/ΓΕΕΘΑ/Β1 

1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

(1) Του Ν.Δ 721/70 (ΦΕΚ Α/251/70) «Περί Οικονομικής 
Μέριμνας και Λογιστικού των ΕΔ».

(2) Του N.2292/95 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και ‘άλλες 
διατάξεις»», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

(3) Του N.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4024/11 και τον 
Ν.4250/14.

(4) Του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4210/13.

(5) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3943/11 όπως ισχύει, περί 
«Συμψηφισμό χρεών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου».

(6) Του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(7) Του Ν.4152/13 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(8) Του Ν.4172/13 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4254/2014.

ΠΡΟΣ: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
Πίνακας Αποδεκτών 111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 

ΚΟΙΝ : ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
Φ.831/ΑΔ.6439
Σ.1213
Αλμυρός, 16Μαρ 20

ΘΕΜΑ: :Απόφαση Ματαίωσης και Επανάληψης της διαδικασίας αποσφράγισης 
προσφορών της Πρόσκλησης  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ 
αριθμ.02/20 για την προμήθεια προϊόντων Οίνου – Μπίρας και λοιπών 
Αλκοολούχων Ποτών, προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας.

ΑΔΑ: ΨΚΧΤ6-ΜΙΛ
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(9) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4174/13 όπως ισχύει, περί 
«Προσκόμισης Αποδεικτικού Ενημερότητας».

(10) Του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».

(11) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ).

(12) Του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες».

(13) Τη Φ.800/133/13489319-11-07Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 
Β/2300/3-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών 
Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοικήσεως των Ε.Δ. 
και σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

β. Την ανωτέρω (α) σχετική Πρόσκληση λήψης ενσφράγιστων 
προσφορών Οικονομικών Φορέων (Προμηθευτών) για την προμήθεια Ειδών 
θέματος, προς  κάλυψη αναγκών  της 111ΠΜ.

γ. Τη ανωτέρω (β) σχετική διαταγή Γενικού Επιτελείου Εθνικής 
Άμυνας, στο πλαίσιο προστασίας από την μετάδοση του «κορονοιού (COVID -
19)».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
2. Την ματαίωση της διαδικασίας αποσφράγισης προσφορών της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος 02/20 για την περιοδική προμήθεια 
προϊόντων Οίνου – Μπίρας και λοιπών Αλκοολούχων Ποτών, προς κάλυψη 
αναγκών της Πτέρυγας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 αυτής.

3. Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί, 
δημόσια, την 26 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ, στην (χειμερινή/ 
θερινή) Λέσχη Αξιωματικών 111ΠΜ από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της 
Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 111ΠΜ (εφεξής: 
«Επιτροπή Διενέργειας»), που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και δικαιούνται 
να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος μπορούν να 
υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
πρόσκληση (Π.02/20), με έναν από τους εξής τρόπους:

α. Την αποστολή τους στη Διεύθυνση: 111 ΠΤΕΡΥΓΑ 
ΜΑΧΗΣ/Κ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Αεροπορική Βάση Ν.Αγχιάλου, Αλμυρός Μαγνησίας 
Τ.Κ. 37100) ταχυδρομικά (αποκλειστικά μέσω ΕΛΤΑ), με συστημένη επιστολή 
(υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών), με την απαραίτητη, όμως, 
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την 25 Μαΐου 2020 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής 
αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο 
των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
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β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά 
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμών 111ΠΜ την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης.
 5. Η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί, δημόσια, την 
26 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ, στην (χειμερινή/θερινή) Λέσχη 
Αξιωματικών 111ΠΜ από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 111ΠΜ (εφεξής: «Επιτροπή Διενέργειας»), 
που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και δικαιούνται να παρίστανται οι 
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο στην Μονάδα μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Οι τιμές των 
οικονομικών προσφορών που θα κατατεθούν είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε 
μειοδότη, ενώ σε αυτές δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται σχόλια, ούτε 
αυτές να τελούν υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς.

7. Με τον μειοδότη θα υπογραφεί σχετική σύμβαση ως το Παράρτημα «Γ» 
της Πρόσκλησης.

8. Αιτήματα για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών υποβάλλονται 
έγκαιρα στην αναθέτουσα αρχή (111ΠΜ) προκειμένου να μην απαιτηθεί παράταση 
της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 60, παρ. 3α 
του Ν.4412/2016.

9. Ουδείς υποψήφιος μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ’ μέρους της Πτέρυγας, σχετικά με τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης.

10. Επισημαίνεται ότι οι εκπρόσωποι των Οικονομικών Φορέων 
(Προμηθευτών) υποχρεούνται να λάβουν έγκαιρα άδεια εισόδου από το Τμήμα 
Ασφάλειας της Πτέρυγας (τηλ. επικοινωνίας: 2428045005) πριν την ημερομηνία 
διενέργειας της υπόψη διαδικασίας (αποσφράγισης προσφορών).

11. Αρμόδιος για περισσότερες πληροφορίες είναι ο Υπσγος (ΥΟΚ) 
Παπαστάμου Οδυσσέας, τηλ. 24280 45737, e-mail: odysseas.papastamou@haf.gr 
και Επγος (ΥΟΚ) Κεχρινιώτης Ιωαννης, τηλ. 24280 45040, e-mail: 
oik.111cw@haf.gr .

Ακριβές Αντίγραφο

Υπσγός (ΥΟΚ) Παπαστάμου Οδυσσέας
111ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. Προμηθειών

Σμχος (Ι) Δημήτριος Γιαννόπουλος
                         Διοικητής
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, e-mail: keeuhcci@uhc.gr
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, e-mail: oee@oe-e.gr
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, e-mail: info@acci.gr
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας/Τμήμα Εμπορίου,  e-mail: 
anapt.magn@thessaly.gov.gr
Επιμελητήριο Μαγνησίας, e-mail: info@cci-magnesia.gr
Επιμελητήριο Λάρισας, e-mail: info@larcci.gr
Επιμελητήριο Τρικάλων, e-mail: info@trikala-chamber.gr
Επιμελητήριο Καρδίτσας, e-mail: info@karditsacci.gr
Επιμελητήριο Φθιώτιδας, e-mail: info@fthiotidoscc.gr
Δήμος Βόλου, e-mail: dimosvolos@gmail.com
Δήμος Λαρισαίων, e-mail: protokolo@larissa-dimos.gr
Δήμος Τρικκαίων, e-mail: webpress@trikalacity.gr
Δήμος Καρδίτσας, e-mail: municipality@dimoskarditsas.gov.gr
Δήμος Λαμιαίων, e-mail: info@lamia-city.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία
111 ΠΜ/ΔΠΔ/ΤΜ.ΑΣΦ
111 ΠΜ/ΜΕΕΠ
111 ΠΜ/ΚΕΝΤΡ.ΓΡΑΜ
111 ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ
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