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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπών για την Υλοποίηση του Υποπρογράμματος 

«Προμήθεια Εξωλέμβιων κινητήρων 50  – 60 Ίππων». 
 

 
ΣΧΕΤ.: α. Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α’) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας». 
 β. 

 
γ. 
 
 
 
δ. 
 
 
 
ε. 
στ. 
ζ. 
. 

Ν.3433/06 (ΦΕΚ Α’ 20) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων». 
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 Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
Ν.3978/11 (ΦΕΚ Α’ 137) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών 
και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας – 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων του Υπ. 
Εθνικής Άμυνας». 
Φ.600.14/62/748654/Σ.4731/19 Οκτ 19/ΥΠΕΘΑ/Γ3(ΔΥΠΟΣΤΗ)/2  
Φ.604/70/78189/Σ.21375/06 Δεκ 19/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΝ                                                                                                           
Φ.600/272/752755/Σ.5609/27 Δεκ 19/ΓΕΣ/Γ3(ΔΥΠΟΣΤΗ)/2 

 
1. Στο πλαίσιο των ενεργειών σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο με «κλειστή 

διαδικασία» για την Προμήθεια Εξωλέμβιων κινητήρων 50 – 60 Ίππων και έχοντας 
υπόψη τα ανωτέρω σχετικά: 

 
 

Συγκροτούμε 
 

 
  α. Επιτροπή  Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), όπως παρακάτω: 
 
   (1) Τακτικά μέλη: 
 

(α) Τχης (ΠΖ) Λεωνίδας Πλακούτσης, του 725 ΤΜΧ, ως 
πρόεδρος, 

 
(β) Λγός (ΤΧ) Ευάγγελος Μηλάτος, του 13 ΛΤΧ, ως τακτικό 

μέλος και 
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(γ) Υπλγός (ΜΧ) Δημήτριος-Χρυσοβαλάντης Μιλιλής, του 
ΤΕΝΞ, ως τακτικό μέλος. 

 
  (2) Αναπληρωματικός Πρόεδρος ο Ανχης (ΤΧ) Ανάργυρος 

Αραπίδης, του 306 ΕΒΤ και αναπληρωματικό μέλος ο Λγός (ΥΠ) Δημήτριος 
Ψιλογεωργόπουλος, της 651 ΑΒΥΠ. 

 
  (3) Ως έργο της επιτροπής ορίζεται: 
    
   (α) Η διενέργεια διαγωνισμού με «κλειστή διαδικασία», για 

την υπογραφή Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς διάρκειας για την προμήθεια των 
εξωλέμβιων κινητήρων και 7ετούς για την Εν Συνεχεία Υποστήριξή τους (με 
ξεχωριστή Συμφωνία Πλαίσιο, σε αντιστοιχία με τη ΣΠ της προμήθειας) για την 
προμήθεια των υπόψη κινητήρων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 43, 44 και 56 έως 
65 του (δ) σχετικού και τους αντίστοιχους από την ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ Γενικούς και 
Ειδικούς Όρους.  

 
   (β)  Η εφαρμογή των προβλέψεων στα άρθρα 79, 85, 86, 

87 και 88 του (δ) σχετικού σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 13 και 
στην παρ. 1α του άρθρου 16 του (β) ομοίου, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του (δ) ομοίου. 

 
    (γ)  Η σύνταξη αιτιολογημένου πρακτικού και η υποβολή 
σχετικών εισηγήσεων προς τη ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ για την έκδοση κατακυρωτικής 
απόφασης ως διαλαμβανόμενα στο άρθρο 87 του (δ) ομοίου, επισυνάπτοντας τον 
πλήρη φάκελο του διαγωνισμού (αλληλογραφία και λοιπά στοιχεία). 
 
   (δ)  Σε περίπτωση υποβολής προσφυγών, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, να συντάσσεται 
συμπληρωματικό πρακτικό στο οποίο θα αναγράφονται οι γνωματεύσεις – 
απόψεις της Επιτροπής για όλα τα θέματα που αναφέρουν οι προσφεύγοντες 
ενδιαφερόμενοι και αφορούν το έργο της Επιτροπής. Το υπόψη συμπληρωματικό 
πρακτικό να αποστέλλεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφυγών για 
περαιτέρω ενέργειες αρμοδιότητάς της, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 
 
   (ε)  Λοιπά, όπως αναγράφονται συγκεκριμένα στους 
Ειδικούς Όρους στη διακήρυξη του υπόψη διαγωνισμού. 
 

     (4)  Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της ΕΔΔ για την αλληλογραφία 
με τους εμπλεκομένους φορείς για την υλοποίηση του έργου της, με κοινοποίηση 
στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ. 

 
 
 β. Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, όπως παρακάτω: 
 
 
  (1) Τακτικά μέλη: 
    
   (α) Ανχης (ΠΖ) Εμμανουήλ Κόχυλας, της 13 ΔΕΕ, ως 

πρόεδρος, 
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    (β) Λγός (ΥΠ) Σταύρος Λαμπρινός, της ΔΥΒ, ως τακτικό 
μέλος και 
 
    (γ)  Υπλγος (ΤΧ) Αργύρης Παρισίδης, του 13 ΛΤΧ, ως 
τακτικό μέλος. 
 
   (2) Αναπληρωματικός Πρόεδρος ο Τχης (ΠΖ) Ευθύμιος Δούκας, 
του ΚΕΕΔ και αναπληρωματικό μέλος ο Ανθλγός (ΤΧ) Ανδρέας Δρακόπουλος, του 
13 ΛΤΧ. 
 

    (3)  Η επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο 
άρθρο 17 παρ. 4 του (β) σχετικού, εφόσον αυτές δεν αντίκειται στις διατάξεις του 
Ν.3883/10 και του (δ) ομοίου. Ειδικότερα: 

 
  (α) Προβαίνει σε πλήρη τεχνική αξιολόγηση των 

προσφορών, με βάση αντικειμενικά κριτήρια που καθορίζονται από τον αρμόδιο 
φορέα κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού ή τη διενέργεια της προμήθειας με 
άλλο τρόπο.  

 
(β) Βαθμολογεί τα υλικά με αριθμητικό συντελεστή, επί τοις 

εκατό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 56 του (β) σχετικού.  
 
  (γ) Αξιολογεί ή βαθμολογεί, στις υπόλοιπες περιπτώσεις, 

τις προσφορές των προμηθευτών σε συνάρτηση με τα τεχνικά και υπόλοιπα 
στοιχεία κάθε προμήθειας υλικών/υπηρεσιών και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 56 του (β) σχετικού.  

 
  (δ) Ελέγχει και αξιολογεί τις κατασκευαστικές δυνατότητες 

των διαγωνιζομένων. 
 

(ε) Συντάσσει αιτιολογημένο πρακτικό, στο οποίο 
αναφέρεται υποχρεωτικά και η γνώμη της μειοψηφίας και κατόπιν το παραδίδει 
στην αντίστοιχη ΕΔΔ.  
 
 2. Η θητεία των μελών των ανωτέρω Επιτροπών, θα είναι ίση με το 
χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ανατεθέντος έργου του υπόψη 
διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5β του (β) σχετικού. 
 

3. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ν.3213/2003 (ΦΕΚ Α΄ 309), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 222-230 και 253 του ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 
160) και άρθρα 172 και 174 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94) και το ν.4571/2018, 
υφίσταται υποχρέωση υποβολής αρχικής δήλωσης «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» εντός 90 
ημερών από εκδόσεως της παρούσας δγής, για το σύνολο των τακτικών μελών 
της κάθε επιτροπής και από συμμετοχής σε σύγκληση της επιτροπής για το 
σύνολο των αναπληρωματικών μελών, καθώς και την ετήσια υποβολή ΔΠΚ & 
ΔΟΣ εντός τριών μηνών από την υποβολή ετήσιων φορολογικών δηλώσεων το 
οποίο θα τροποποιείται αναλόγως.   

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6Ο8Μ6-34Ζ



-4- 
 

4. Χειριστής θέματος: Αντχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ, Επιτελής 
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ, τηλ. 210-7466154. 

 

 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Τχης (ΠΖ) Λεωνίδας Πλακούτσης, του 725 ΤΜΧ (πρόεδρος ΕΔΔ) 
Λγός (ΤΧ) Ευάγγελος Μηλάτος, του 13 ΛΤΧ (τακτικό μέλος ΕΔΔ) 
Υπλγός (ΜΧ) Δημήτριος-Χρυσοβαλάντης Μιλιλής, του ΤΕΝΞ (τακτικό μέλος ΕΔΔ) 
Ανχης (ΤΧ) Ανάργυρος Αραπίδης, του 306 ΕΒΤ (αναπληρωματικός πρόεδρος ΕΔΔ) 
Λγός (ΥΠ) Δημήτριος Ψιλογεωργόπουλος, της 651 ΑΒΥΠ (αναπληρωματικό μέλος 
ΕΔΔ) 
Ανχης (ΠΖ) Εμμανουήλ Κόχυλας, της 13 ΔΕΕ (πρόεδρος ΕΕ) 
Λγός (ΥΠ) Σταύρος Λαμπρινός, της ΔΥΒ (τακτικό μέλος ΕΕ) 
Υπλγός (ΤΧ) Αργύρης Παρισίδης, του 13 ΛΤΧ (τακτικό μέλος ΕΕ) 
Τχης (ΠΖ) Ευθύμιος Δούκας, του ΚΕΕΔ (αναπληρωματικός πρόεδρος ΕΕ) 
 Ανθλγός (ΤΧ) Ανδρέας Δρακόπουλος, του 13 ΛΤΧ (αναπληρωματικό μέλος ΕΕ) 
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΣΓ ΥΦΕΘΑ  
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/Γρ. Γεν. Δντή 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/Γρ. Αν. Γεν. Δντή  
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

 

Αντχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ    

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 

             Μισαήλ Παπαδάκης 

            Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

 (Για τον απουσιάζοντα Γεν. Δντή) 
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