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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 02/2018 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΣΕ ΞΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12VX100 AH ΤΥΠΟΥ ΖΕΛΕ 

     1.   Έχοντες υπόψη τα παρακάτω, ως ισχύουν:  

 α. Τις διατάξεις του Ν.Δ.721/1970 (ΦΕΚ Α΄ 251/23.11.1970) «Περί 
Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων». 

  β. Τις διατάξεις του ν.764/1978 (ΦΕΚ Α’ 49/5.4.1978) «Περί απαλλαγής εκ 
των υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, των πάσης φύσεως δαπανών εις 
βάρος των ειδικών προγραμμάτων εξοπλισμού και υποδομής των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας». 

  γ. Τις διατάξεις του ν.1497/84 (ΦΕΚ Α' 188) «Κύρωση Σύμβασης που 
καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων». 

  δ. Τις διατάξεις του ν 2168/1993 (ΦΕΚ Α΄ 147/3.9.1993) «Ρύθμιση θεμάτων 
που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και 
άλλες διατάξεις». 

  ε. Τις διατάξεις του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151/16.9.1994) Άρθρο 55 
(Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 

  στ. Τις διατάξεις του ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α΄ 19/1.2.1995) «Προμήθειες του 
Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Άρθρο 1 & 5Β) ΙΙ Εξαιρεί τις 
προμήθειες του ΥΠΕΘΑ. 

  ζ. Τις διατάξεις του ν.2292/1995 (ΦΕΚ Α’ 35/15.2.1995) «Περί Οργάνωσης 
και Λειτουργίας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκησης και Ελέγχου των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλων διατάξεων». 

  η. Τις διατάξεις του ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

  θ. Τις διατάξεις του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999) «Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
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  ι. Τις διατάξεις του ν.2741/1999 (ΦΕΚ Α΄ 199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 
Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
λοιπές διατάξεις». 

  ια. Τις διατάξεις του ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248/7.11.2000), «Κύρωση Κώδικα 
Φόρου Προστιθέμενης αξίας». 

  ιβ. Τις διατάξεις του ν.2913/2001 (ΦΕΚ Α΄ 102/23.5.2001) «Ρύθμιση θεμάτων 
Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις». 

  ιγ. Τις διατάξεις του ν.3021/2002 (ΦΕΚ Α΄ 143/19.6.2002) «Περιορισμοί στη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή 
συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις». 

  ιδ. Τις διατάξεις του ν.3060/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242/11.10.2002) «Ρύθμιση 
θεμάτων αρμοδιότητος  του Υπουργείου Δικαιοσύνης». 

  ιε. Τις διατάξεις του ν.3310/2005 (ΦΕΚ Α΄ 30/11.2.2005) «Περί Μέτρων για τη 
Διασφάλιση της Διαφάνειας και την Αποτροπή Καταστρατηγήσεων Κατά την 
Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων». 

  ιστ. Τις διατάξεις του ν.3377/2005 (ΦΕΚ Α΄ 202/19.8.2005) «Αρχές και 
Κανόνες για την Εξυγίανση της Λειτουργίας και την Ανάπτυξη Βασικών Τομέων του 
Εμπορίου και της Αγοράς − Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης». 

  ιζ. Τις διατάξεις του ν.3433/2006 (ΦΕΚ Α’ 20/7.2.2006) «Προμήθειες 
Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων». 

  ιη. Τις διατάξεις του ν.3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131/28.6.2006) «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της  Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 

  ιθ. Τις διατάξεις του ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68/20-3-2007) «Καταχώρηση 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες 
διατάξεις». 

  κ. Τις διατάξεις του ν.3691/08 (ΦΕΚ Α΄ 166/5.8.2008) «Πρόληψη και 
καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις». 

  κα. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.7.10) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
άλλες διατάξεις». 

  κβ. Τις διατάξεις του ν.3883/10 (ΦΕΚ Α΄ 167/24.9.10) «Υπηρεσιακή  εξέλιξη 
και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα Διοίκησης των 
Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις». 

  κγ. Τις διατάξεις του ν.3959/2011 (ΦΕΚ Α΄ 93/20.4.2011) «Προστασία του 
ελεύθερου ανταγωνισμού». 
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  κδ. Τις διατάξεις του ν.3978/2011 (ΦΕΚ Α΄ 137/16.6.11) «Δημόσιες συμβάσεις  
Έργων, Υπηρεσιών και  Προμηθειών στους τομείς της  Άμυνας και της Ασφάλειας - 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας». 

  κε. Τις διατάξεις του ν.4028/2011 (ΦΕΚ Α΄ 242/11.11.2011) περί 
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 - Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, 
πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147) 
και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των 
όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα 
της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με 
την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεομένων με τον 
τομέα της άμυνας (ΕΕ C 69 της 18.3.2010)». 

  κστ. Τις διατάξεις του ν.4152/2013 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 
4046/12, 4093/12 & 4127/13» (ΦΕΚ Α΄ 107/9.5.2013). 

  κζ. Τις διατάξεις του ν.4129/2013, (ΦΕΚ Α΄ 52/28.2.2013) «Κύρωση του 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

  κη. Τις διατάξεις του ν.4270/2014/ (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ), Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

  κθ. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

  λ. Τις διατάξεις του Π.Δ.456/1984 (ΦΕΚ Α΄ 164/24.10.1984) «Αστικός 
Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος». 

  λα. Τις διατάξεις του Π.Δ. 378/1987 (ΦΕΚ Α΄ 168) «Όργανα που 
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται 
από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημ. 
Δικαίου τα οποία εποπτεύονται απ' αυτό». 

  λβ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α' 8) «Κωδικοποίηση διατάξεων 
νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας». 

  λγ. Τις διατάξεις του Π.Δ.82/1996 (ΦΕΚ Α΄ 66/11.4.1996): «Περί 
Ονομαστικοποίησης των Μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν 
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου». 

  λδ. Τις διατάξεις του Π.Δ.150/25-6-01 (ΦΕΚ Α΄ 125) «Προσαρμογή στην 
Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το 
κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές». 

  λε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2006 (ΦΕΚ Α’ 76/10.4.2006) «Διάρθρωση, 
Αρμοδιότητες και Στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων α: Οικονομικού Σχεδιασμού 
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και Υποστήριξης, β: Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, γ: Πολιτικής Εθνικής 
Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας». 

  λστ. Τις διατάξεις του Π.Δ.3/2008 (ΦΕΚ Ά 3/14.1.2008) «Μητρώο 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού». 

  λζ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ Α΄ 194/22-11-10) «Ανάληψη 
Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

  λη. Την υπ’ αριθ. 121837/Ε3/21837 (ΦΕΚ Β΄2182/02.10.2009) Υπουργική 
Απόφαση «Έλεγχος των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της 
διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης.».  

  λθ. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 (ΦΕΚ Β΄ 1276/1.10.2002) Υπουργική 
Απόφαση «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης 
του Άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α)». 

  μ. Την υπ’ αριθ. Φ.120/1/136775/Σ.486/05 (ΦΕΚ Β΄ 336/16.3.05)  «Κύρωση 
από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφαλείας» 
(ΕΚΒΑ).  

  μα. Την υπ’ αριθ. Φ.600/311054/Σ.572 (ΦΕΚ Β΄ 733/31.5.2005) Υπουργική 
Απόφαση «Περί λειτουργίας και ελέγχου των Ελληνικών βιομηχανιών που παράγουν 
ή επισκευάζουν όπλα, πυρομαχικά ή άλλα είδη πολεμικού υλικού καθώς και των 
Δικαιολογητικών και διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών 
«κατασκευής», «διάθεσης» και «μεταφοράς»». 

  μβ. Την υπ’ αριθ. 2458 (ΦΕΚ Β΄ 267/1.3.2005) κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης σε αντικατάσταση 
του φυσικού τύπου του αντιγράφου ποινικού μητρώου». 

  μγ. Την υπ’ αριθ. 248629 (ΦΕΚ Β΄ 905/13.7.06) Υπουργική Απόφαση 
«Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών ν.3433/06». 

  μδ. Την υπ’ αριθ. 248631 (ΦΕΚ Β΄ 905/13.7.06) Υπουργική Απόφαση 
«Υπόδειγμα πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης συμβατικών ειδών αμυντικού 
υλικού ν.3433/06» 

  με. Την υπ’ αριθ. Φ.950/12/129135 (ΦΕΚ Β΄ 1274/1.9.2006) Υπουργική 
Απόφαση «Καθορισμός Τιμήματος Διάθεσης Κειμένου Προκήρυξης Διαγωνισμού για 
την Προμήθεια Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων». 

  μστ. Την υπ’ αριθ. Φ.800/87/131377/Σ.1896 (ΦΕΚ Β΄ 1401/6.8.2007) 
Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κόστους παροχής υπηρεσιών των Χημείων 
Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, των χημικών εργαστηρίων 791 ΤΕΦ, 884 ΠΑΒΕΤ 
και 873 ΑΚ και των Στρατιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων.» 

  μζ. Την Φ.092/12/68138/Σ.529/16 Σεπ 14/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΠΕΑΔΣ/ΔΠΕΑ 
Απόφαση κ. ΥΕΘΑ,  η οποία κύρωσε τον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό (ΕΑΣ) 2014. 
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  μη. Την υπ’ αριθ. 20977 (ΦΕΚ Β΄ 1673/23.8.2007) Υπουργική Απόφαση 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005». 

  μθ. Την υπ’ αριθ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ 2300Β/3.12.2007) Υπουργική 
Απόφαση «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε 
Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε 
προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές». 

  ν. Την υπ’ αριθ. 246883 (ΦΕΚ Β΄ 482/18.3.08) Υπουργική Απόφαση 
«Καθορισμός μεθόδου αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη της συμφερότερης 
προσφοράς επί των προμηθειών Αμυντικού Υλικού των ΕΔ». 

  να. Τη Φ.120/11/143542/Σ.2016/26 Ιουν 2008/ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣΠ Απόφαση κ. 
ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 1369/14.07.2008), η οποία κύρωσε  τον Εθνικό Κανονισμό 
Ασφαλείας (ΕΚΑ). 

  νβ. Την υπ. αριθ. 249748 (ΦΕΚ Β’ 2211/29.10.2008) Υπουργική Απόφαση 
«Γενικοί και Ειδικοί Όροι Προμήθειας Αμυντικού Υλικού». 

  νγ. Την υπ΄ αριθ. 35130/739/10 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 
1291 /11.8.2010) περί «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του 
Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

  νδ. Την υπ’ αριθ. Φ.900/2553/Σ.751/12 (ΦΕΚ Β΄ 746/14.3.2012)  
«Καθορισμός Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση 
αδειών Εισαγωγής ή Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής, Εισόδου, Εξαγωγής, 
Μεταφοράς (εντός Ελλάδος), Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (End User Certificate), 
Διαμετακόμισης μέσω Ελλάδος, «Γενική Άδεια Κατασκευής-Εμπορίας» των υλικών 
με στρατιωτικό προορισμό, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του ν.2168/1993, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4028/2011 και των καταλόγων 
ελεγχομένων προϊόντων «Διπλής Χρήσης» του κανονισμού του Συμβουλίου 
της EE 428/2009 καθώς και των τροποποιήσεών του, που ενσωματώθηκαν στην 
Ελληνική Νομοθεσία με απόφαση του ΥΠΟΙΟ (υπ’ αριθμ. 121837/Ε3/21837/02 Οκτ 
2009) και προορίζονται για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ή για εξαγωγές σε άλλα 
κράτη». 

  νε. Την απόφαση με αριθμό Υ10/9 Μαρτίου 2018 (ΦΕΚ Β΄ 854) «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Φώτιο – Φανούριο 
Κουβέλη». 

  νστ. Τον Κανονισμό  (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου της 
3ης Ιουνίου 1971 περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, 
ημερομηνίες και διορίες. 

  νζ. Τον Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας. 

  νη. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε 



 

./. 

- 6 - 

κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ISO 14001 
EMAS) (L114 της 24/04/2001 σ. 0001 – 0029). 

  νθ. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 150/2003 του Συμβουλίου (Εφημ. Ε.Κ./L 
25/30.1.2003) της 21ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με την αναστολή δασμών που 
επιβάλλονται στις εισαγωγές ορισμένων όπλων και  στρατιωτικού εξοπλισμού. 

  ξ. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 
2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV (L 074 της 15/03/2008 σ. 0001 – 
0375). 

  ξα. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1986 της Επιτροπής της 19 
Αυγ 11 «Περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση 
προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα και 
παραρτήματα των Οδηγιών 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 

  ξβ. Τη Φ.600.14/3/837071/Σ.440/06 Φεβ 18/ΓΕΣ/Γ3 [Απόφαση 
Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος (Υποστήριξη Στρατού Ξηράς σε Ξηρά Στοιχεία – 
Συσσωρευτές 12VX100 AH Τύπου ΖΕΛΕ)]. 

 
 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Διαγωνισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς διάρκειας για το 
υποπρόγραμμα «Υποστήριξη Στρατού Ξηράς σε Ξηρά Στοιχεία – Συσσωρευτές 

12VX100 AH Τύπου ΖΕΛΕ» (Παράρτημα «Γ») με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του 
Παραρτήματος «Α» και τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος «Β» της παρούσας 
προκήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας τη χαμηλότερη τιμή. 
  
 Αριθμός Προκήρυξης: Επαναληπτικός Διαγωνισμός 02/2018 
  
 2. Η δαπάνη της σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από πίστωση του υπό 
κατάρτιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού 
(ΜΠΠΑΥ) και ειδικότερα του υποπρογράμματος «Υποστήριξη του Στρατού Ξηράς σε 
Ξηρά Στοιχεία – Συσσωρευτές 12VX100AH τύπου ΖΕΛΕ» με εκτιμώμενο ανώτατο 
συνολικό ποσό για τρία έτη τα 5.033.973,00€ (1ο έτος 1.633.973,00€ – 2ο έτος 
1.700.000,00€ - 3ο έτος 1.700.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των κατά νόμο 
προβλεπόμενων κρατήσεων, φόρων και τυχόν λοιπών δαπανών που βαρύνουν την 
προμήθεια, με χρηματοδότηση ΕΦ 11-110 και ΚΑΕ: 6912. Επιπλέον για τις 
κρατήσεις, για θέματα φορολογίας, ΦΠΑ και δασμών εισαγωγής, ισχύουν οι 
προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας. 
 
 3. Αναθέτουσα Αρχή της παρούσας προμήθειας είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. 
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 4. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά 
ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 13 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με 
τη Φ.600/121/30814/Σ.6156/11 Απρ 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ (ΑΔΑ: 
ΩΘΚΒ6-ΠΨΩ) διαταγή. 

 5. Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 12 Σεπτεμβρίου 
2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στη Γραμματεία της ΓΔΑΕΕ [Λεωφ. Παν. 
Κανελλόπουλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 1020)] ή εναλλακτικά, την 
ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως από κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ). 

 6. Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr – ΦΕΚ 
Δ.Δ.Σ.) και καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ 
(http://www.gdaee.mil.gr– Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων 
– Διαγωνισμοί - Εθνικοί). Επίσης, περίληψη της προκήρυξης αποστέλλεται σε 
Εμπορικά – Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας. Τέλος, στοιχεία της προκήρυξης 
έχουν αποσταλεί στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης την 16 Ιουλ 18 (Tender Electronic Daily – TED – http://ted.europa.eu  – 
Γλώσσα Ελληνική). 

 7. Πλήρη τεύχη της προκήρυξης με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της 
προμήθειας δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από τη ΓΔΑΕΕ [Λεωφ. Παν. 
Κανελλοπούλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 1020)] καθημερινά από 
09:00 έως 13:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, στην τιμή των 
21,60 € ανά αντίγραφο, σύμφωνα τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προκήρυξης. 

 8. Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης διατίθενται μόνο στην Ελληνική γλώσσα. 
Διατίθενται επιπρόσθετα σε ηλεκτρονική μορφή στο http://www.gdaee.mil.gr Δύναται 
επίσης να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο των 15,00 € ανά αντίγραφο για τα 
πρώτα 50 φύλλα και 0,30 € για κάθε επόμενο φύλλο μετά το 50ό, με κατάθεση στο 
λογαριασμό υπ. αριθ. (IBAN) GR77-0100-0240-0000-0002-3270-036 (SWIFT: 
BNGRGRAA) της Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με 
την αιτιολογία «Κόστος Προκήρυξης Επαναληπτικού Διαγωνισμού 02/2018 – 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ». 

9.  Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις, δύναται  να  
αιτούνται  το  αργότερο  μέχρι  δεκατέσσερις (14) εργάσιμες  ημέρες πριν τη  λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής και θα παρέχονται 
εγγράφως στην Ελληνική το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την υπόψη 
προθεσμία. Αρμόδιος χειριστής είναι το: 

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

Γραφείο Τηλεπικοινωνιακού Υλικού και Ηλεκτρονικού Πολέμου 

Τηλ. επικοινωνίας (+30) 2107466162 

 

http://www.et.gr/
http://www.gdaee.mil.gr/
http://ted.europa.eu/
http://www.gdaee.mil.gr/
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Γραμματεία 

Τηλ: (+30) 2107466446 

Fax: (+30) 2107755188 

11. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής θα 
ανακοινωθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και θα αποσταλούν εγγράφως στο σύνολο 
των υποψηφίων που κατέθεσαν φάκελο δικαιολογητικών. 

12. Η υποβολή προσφορών από τους προεπιλεγέντες υποψηφίους θα 
πραγματοποιηθεί έπειτα από έγγραφη πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής μετά την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής. 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 
 

Κυριάκος Κυριακίδης 
 Γενικός Διευθυντής 

 
Λγός (ΠΒ) Αντώνιος Μανωλακάκης 
     Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ 

 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Γενικοί Όροι Υποπρογράμματος «Υποστήριξη του Στρατού Ξηράς σε Ξηρά 

Στοιχεία – Συσσωρευτές 12VX100AH τύπου ΖΕΛΕ» 
«Β» Ειδικοί Όροι (ΕΟ) Υποπρογράμματος «Υποστήριξη του Στρατού Ξηράς σε 

Ξηρά Στοιχεία – Συσσωρευτές 12VX100AH τύπου ΖΕΛΕ»  
«Γ» Πίνακας Αναγκών Ξηρών Στοιχείων και Συσσωρευτών 12VX100AH τύπου 

ΖΕΛΕ για Συμφωνία – Πλαίσιο Διάρκειας Τριών (3) Ετών 
 


