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ΘΕΜΑ: Προγράμματα Εξοπλισμών Ενόπλων Δυνάμεων [Συγκρότηση 

Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σε Υποπρόγραμμα «Εν Συνεχεία 
Υποστήριξη –Follow on Support (FOS) Οπλικού Συστήματος C – 27J» 
(Διακήρυξη 03/2019)]. 

 

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α’) 

 β. Ν.3433/06 (ΦΕΚ Α’ 20)  

 γ. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α’ 167) 

 δ. Ν.3978/11 (ΦΕΚ Α’ 137) 

 ε. Φ.093/ΑΔ.2737/Σ.302/04 Ιουν 18/ΓΕΑ/Γ1 

 στ. Φ.093/183/ΑΔ.43130/Σ.11126/28 Ιουν 17/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΑ 

 ζ. FAX/08/20 Νοε 19/ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΑ 

 η. Φ.093/3924/Σ.636/10 Δεκ 19/ΓΕΑ/Δ2/2. 
 

1. Στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 7 
παρ.1 του (δ) σχετικού, τις διατάξεις του άρθρου 17 του (β) ομοίου που 
αφορούν στις Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, στην υποχρεωτική και 
προαιρετική τους συγκρότηση κατά περίπτωση και στις αρμοδιότητες που 
ασκούν και έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά : 

 
Συγκροτούμε 

 
την Επιτροπή  Εμπειρογνωμόνων για τo Υποπρόγραμμα «Εν Συνεχεία 
Υποστήριξη –Follow on Support (FOS) Οπλικού Συστήματος C-27J», όπως 
παρακάτω : 
 
  α. Ασμχος (ΜΑ) Μάγειρας Ιωάννης (19137), του ΓΕΑ/Γ1 ως 
πρόεδρος 

  β. Ασμχος (ΜΑ) Πιτσίλκας Χρήστος (60066) της ΔΑΥ/Γ10, ως 
αναπληρωματικός πρόεδρος 

  γ. Επγος (Ε) Αντωνίου Γρηγόριος (61779) της ΔΑΥ/Γ1 ως μέλος 

  δ. Επγος (ΜΗ) Γεωργίου Αργύριος (63389) του ΕΤΗΜ ως μέλος. 

  ε. Επγος (ΜΗ) Γρηγοράκου Ελένη (66986) της 112 ΠΜ ως 
αναπληρωματικό μέλος. 
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 Το έργο της Επιτροπής περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 17 παρ. 4 του 
(β) σχετικού [πλην της αρμοδιότητας της παρ. 4δ καθόσον αυτή, σύμφωνα με 
το άρθρο 86 παρ.1 του (δ) ομοίου, αποτελεί πλέον αρμοδιότητα της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού] και εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις των 
(γ) και (δ) ομοίων. 

 
2. Ειδικότερα η Επιτροπή : 

 
   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, στις περιπτώσεις υποχρεωτικής 
συγκρότησής της, 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 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του (β) 
σχετικού.  
 
   δ.  Συντάσσει αιτιολογημένο πρακτικό στο οποίο αναφέρεται 
υποχρεωτικά και η γνώμη της μειοψηφίας.  
 

3. Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται μέχρι τη λήξη του έργου της. 
 

4. Πλέον των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον 
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 δγης, για το σύνολο των τακτικών μελών της επιτροπής και από 
συμμετοχής σε σύγκλιση της επιτροπής για το σύνολο των αναπληρωματικών 
μελών, καθώς και την ετήσια υποβολή ΔΠΚ & ΔΟΣ εντός τριών μηνών από την 
υποβολή ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.  

 
5. Χειριστής θέματος : Ασμχος (Ε) Κυριάκος Κλώνης (τηλ. 210 

7466316). 
 
 
 

 
 

Υπουργός Εθνικής Άμυνας 
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος 

Ακριβές Αντίγραφο  
Ασμχος (Ε) Κυριάκος Κλώνης  
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Πίνακας Αποδεκτών  
 
 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Ασμχος (ΜΑ) Μάγειρας Ιωάννης (19137), του ΓΕΑ/Γ1 
Ασμχος (ΜΑ) Πιτσίλκας Χρήστος (60066) της ΔΑΥ/Γ10 
Επγος (Ε) Αντωνίου Γρηγόριος (61779) της ΔΑΥ/Γ1  
Επγος (ΜΗ) Γεωργίου Αργύριος (63389) του ΕΤΗΜ  
Επγος (ΜΗ) Γρηγοράκου Ελένη (66986) της 112 ΠΜ 
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΣΓ ΥΕΘΑ  
ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ 
ΓΔΑΕΕ/Γρ. Γεν Δντη 
ΓΔΑΕΕ/Γρ. Αν. Γεν. Δντη 
ΓΕΑ/ΕΓΑ 
ΓΕΑ/Α1–Γ1–Δ2 –Δ7 
ΔΑΥ/Γ1 – Γ10 
112 ΠΜ 
ΕΤΗΜ 
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/Γρ. Δντου ΔΑΠΚΣ-ΤΠΚΣ–ΤΕΠΣ ΠΑ 
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