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ΠΡΟΣ : Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων – ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΣΜΩΝ 

 (e–mail : keeuhcci@uhc.gr και 

 Ggb1@ggb.gr) 

ΤΗΛ. : 210 – 8705010 / 8705013  

FAX :  210 – 64 45 633 

e – mail : yppa@haf.gr 

ΚΟΙΝ : ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ Φ.831/3027 

  Σ.957 

  Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020 

  Συνημμένα : Σελίδες τρεις (3)  

   
 

ΘΕΜΑ :  Ανακοίνωση Διενέργειας  Επαναληπτικού Διαγωνισμού Δ. 17.1/20 

 
 

1. Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού 

και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : 

   
                              Δ. 17.1/20  Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (ως 

επαναπροκήρυξη του Δ.17/20) 
                            
 

         2.        Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης . 

 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο    
                               
Ανθσγός (ΥΟΚ) Παναγιώτα Αγοραστού 
 ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ 

Σμχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης 
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικού  

Διαγωνισμού Δ. 17.1/20 

 

1. α. Αναθέτουσα Αρχή : 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΑΤΑ)/ Αεροδρόμιο Λάρισας          
 

            β. Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό : 

                     ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
                     ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ  40,   ΤΚ 11521  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
                     ΤΗΛ. : 210 – 8705010,   FAX : 210 – 6445633       
       

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού :  Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού (ως επαναπροκήρυξη του Δ.17/20)  μέσω  της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη 
σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει.                          

                        

3. α. Αντικείμενο  του  διαγωνισμού :   Προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών 

και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων 
ΠΑ» προς σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με  τρεις (3) οικονομικούς φορείς ανά Τμήμα 
και ανά Κατηγορία «ΝΩΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ», «ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ» και «ΝΩΠΗ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ ΠΑΤΑΤΑ». 

 

 β. Επιμέρους Τμήματα : 

 Πρώτο (1ο) Τμήμα (113 ΠΜ και 350 ΠΚΒ), με συνολική 
προϋπολογισθείσα αξία ποσού ευρώ εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων 
ογδόντα  και ογδόντα οκτώ λεπτών (€ 148.680,88), συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 

 
 Δεύτερο (2ο) Τμήμα [ΚΕΔΑ/Σ, ΔΟΥ Α/Β Λάρισας (110 ΠΜ και ΔΑΚ) 

και 111 ΠΜ], με συνολική προϋπολογισθείσα αξία ποσού ευρώ διακοσίων δέκα 
εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ενός και εννέα λεπτών (€ 219.551,09), 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 
 Τρίτο (3ο) Τμήμα (114 ΠΜ), με συνολική προϋπολογισθείσα αξία 

ποσού ευρώ ενενήτα δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα και εβδομήντα δύο 
λεπτών (€92.370,72), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 

 Τέταρτο (4ο) Τμήμα (116 ΠΜ, 117 ΠΜ και 124 ΠΒΕ), με συνολική 
προϋπολογισθείσα αξία ποσού ευρώ διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων 
είκοσι επτά και εξήντα δύο λεπτών (€ 258.627,62), συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 

γ. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 636.487,00€ σε βάθος διετίας ποσό 

επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 13% ή 719.230,31€ σε βάθος  διετίας, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

δ.  Ως κριτήριο ανάθεσης – ανάδειξης των οικονομικών φορέων για τη 

συμμετοχή τους στη συμφωνία – πλαίσιο  ορίζεται, βάσει του εκδιδόμενου από τη 
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Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών, το 
υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της Μέσης: 
 (1) Λιανικής Τιμής του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών, για τις κατηγορίες 
«ΝΩΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ» και «ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ». 
 (2) Χονδρικής Τιμής του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών, για την κατηγορία 
«ΝΩΠΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ ΠΑΤΑΤΑ». 

ε. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης: 

 (1) Δύναται να είναι διαφορετικό ανά Κατηγορία (Φρούτα, Λαχανικά, 
Αποφλοιωμένη Πατάτα), στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας καταθέσει 
προσφορά για περισσότερες της μίας (1) Κατηγορίας. 
 (2) Δύναται, για την ίδια Κατηγορία (πχ Λαχανικά), να είναι διαφορετικό 
ανά Τμήμα, στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας καταθέσει προσφορά για 
περισσότερα του ενός (1) Τμήματα. 
 (3) Θα είναι ενιαίο για την ίδια Κατηγορία, για το σύνολο των Μονάδων 
έκαστου Τμήματος. Επί παραδείγματι, προσφορά με ποσοστό έκπτωσης Χ% για 
την Κατηγορία «ΦΡΟΥΤΑ», για την κάλυψη των αναγκών της 110 ΠΜ και Ψ% για 
την ίδια Κατηγορία και για την κάλυψη των αναγκών της 111 ΠΜ, θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, καθώς οι εν λόγω Μονάδες ανήκουν στο ίδιο Τμήμα (2ο). 

στ. Οι οικονομικοί φορείς έχουν δικαίωμα κατάθεσης προσφοράς για ένα (1) ή 

και περισσότερα Τμήματα του διαγωνισμού και για μία (1) ή και περισσότερες 
Κατηγορίες των Τμημάτων. Προσφορά που αντιστοιχεί σε μέρος Τμήματος [πχ σε 
μία (1) Μονάδα της ΠΑ από τις δύο (2) του Τμήματος], απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

ζ. Διάρκεια συμφωνίας πλαίσιο : Δύο (2) έτη. 

 

   4. α. Διεύθυνση  για  την  παροχή  πληροφοριών τις εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες 

από 08:00 – 14:00 :  Βλέπε σημείο ένα (1β). 

                  β. Ηλεκτρονική πρόσβαση :  www.promitheus.gov.gr.  και www.haf.gr. 

 γ. Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ :  94929. 

 

5. α. Έναρξη  της  προθεσμίας υποβολής των προσφορών : 6 Αυγούστου  2020 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 πμ.  

β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών :  20 Αυγούστου  2020 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ. 
 Μετά  την   παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

γ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών :  27 Αυγούστου  2020 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.  

            δ. Γλώσσα :  Ελληνική 

            ε. Εναλλακτικές προσφορές :  Δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 

6. α. Πληρωμή :  Εντός εξήντα (60) ημερών από  την επομένη  της υποβολής του 

τιμολογίου από τον ανάδοχο. 

β.   Τόπος παράδοσης :   Διαχειρίσεις Τροφοδοσίας και Λέσχες των ΔΟΥ Α/Β 

Λάρισας (ΔΑΚ και 110 ΠΜ), 111 ΠΜ, 113 ΠΜ, 114 ΠΜ, 116 ΠΜ, 117 ΠΜ, 124ΠΒΕ, 
350 ΠΚΒ και ΚΕΔΑ/Σ. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.haf.gr/
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7. Χρόνος  ισχύος  προσφορών :   Διακόσιες σαράντα  (240) ημέρες από την επομένη 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο σύστημα,  με δικαίωμα 
παράτασης από την Υπηρεσία. 

 

   8. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης (προκήρυξη) : 

 
 στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης :  16 Ιουλίου 2020 

 στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» :  16 Ιουλίου 2020 
 στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» :  16 Ιουλίου 2020 
 στον ελληνικό περιφερειακό τύπο :   16 Ιουλίου 2020 

 

 9. Ημερομηνία  ανάρτησης  της διακήρυξης : 

                 ▬   στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» :  16 Ιουλίου 2020 

                   ▬   στη διαδικτυακή  πύλη  του  ΕΣΗΔΗΣ :  16 Ιουλίου 2020 

 

10. Αιτήματα – ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά 

ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.  
Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο.  
Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, 
εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στη διακήρυξη και  θα απευθύνονται στην 
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα 
Αρχή και η ΥΠ/ΠΑ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με 
τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. 

 
 

Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης 
   Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

         Ακριβές Αντίγραφο    
                             
 Ανθσγός (ΥΟΚ) Παναγιώτα Αγοραστού 

                 ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ 
 

 


