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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΤΠ’ ΑΡΗΘ. 34/2014
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΩΝ ΛΖΞΖ ΟΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ – ΛΖΞΖ
ΟΡΗΟΤ ΕΩΖ (ΛΟΛ-ΛΟΕ) ΚΑΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΩΝ
ΔΠΗΚΔΤΩΝ ΑΝΑΥΔΣΖΡΩΝ»
1.

Έρνληεο ππφςε:

α.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 721/1970 (ΦΔΚ Α’ 251/23.11.1970) «Πεξί
Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ», σο ηζρχεη.
β.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.764/1978 (ΦΔΚ Α’ 49/5.4.1978) «Πεξί απαιιαγήο
εθ ησλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ, ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ εηο
βάξνο ησλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκήο ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο».
γ.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1497/84 (ΦΔΚ-188 Α') «Κχξσζε χκβαζεο ηνπ
θαηαξγεί ηελ ππνρξέσζε επηθχξσζεο ησλ αιινδαπψλ δεκφζησλ εγγξάθσλ».
δ.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2168/1993 (ΦΔΚ147Α/3-9-93) «Ρχζκηζε ζεκάησλ
πνπ αθνξνχλ φπια, ππξνκαρηθά, εθξεθηηθέο χιεο, εθξεθηηθνχο κεραληζκνχο θαη
άιιεο δηαηάμεηο».
ε.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2238/1994 (ΦΔΚ Α΄ 151/16-9-1994) Άξζξν 55
(Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο).
ζη. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995 (ΦΔΚ19Α/1-2-1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ
Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (Άξζξν 1 & 5Β) ΗΗ Δμαηξεί ηηο
πξνκήζεηεο ηνπ ΤΠΔΘΑ
δ.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2292/1995 (ΦΔΚ Α’ 35/15.2.1995) «Πεξί
Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, Γηνίθεζεο θαη Διέγρνπ
ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ», σο ηζρχεη.
ε.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2331/1995 (ΦΔΚ 173Α/24.8.1995) «Πξφιεςε θαη
θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη άιιεο
πνηληθέο δηαηάμεηο − Οινκέιεηα Αξείνπ Πάγνπ – Γηαηηεζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», σο
ηζρχεη.

-2ζ.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/1995 (ΦΔΚ Α’ 247/27.11.1995) «Πεξί
Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, Διέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιισλ δηαηάμεσλ»,
σο ηζρχεη.
η.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2472/1997 «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα», σο ηζρχεη.
ηα. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ 45Α/9.3.1999) «Κψδηθαο
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», σο ηζρχεη.
ηβ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2741/1999 (ΦΔΚ 199/Α/1999) «Δληαίνο Φνξέαο
Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
ηγ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2859/00 (ΦΔΚ Α΄248/7-11-00), «Κχξσζε Κψδηθα
Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο αμίαο», σο ηζρχεη.
ηδ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2913/2001 (ΦΔΚ 102Α/23.5.2001) «Ρχζκηζε
ζεκάησλ Μεηνρηθψλ Σακείσλ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
ηε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3021/2002 (ΦΔΚ 143Α/19.6.2002) «Πεξηνξηζκνί
ζηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή
ζπκκεηέρνπλ ζε επηρεηξήζεηο κέζσλ ελεκέξσζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
ηζη. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3060/2002 (ΦΔΚ 242Α/11.10.2002) «Ρχζκηζε
ζεκάησλ αξκνδηφηεηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο».
ηδ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3310/2005 (ΦΔΚ 30Α/11.2.2005) «Πεξί Μέηξσλ
γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο Γηαθάλεηαο θαη ηελ Απνηξνπή Καηαζηξαηεγήζεσλ Καηά ηελ
Γηαδηθαζία χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ», σο ηζρχεη.
ηε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3377/2005 (ΦΔΚ 202Α/19.8.2005) «Αξρέο θαη
Καλφλεο γηα ηελ Δμπγίαλζε ηεο Λεηηνπξγίαο θαη ηελ Αλάπηπμε Βαζηθψλ Σνκέσλ ηνπ
Δκπνξίνπ θαη ηεο Αγνξάο − Θέκαηα Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο».
ηζ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3433/2006 (ΦΔΚ Α’ 20/7.2.2006) «Πξνκήζεηεο
Ακπληηθνχ Τιηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ», σο ηζρχεη.
θ.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3469/2006 (ΦΔΚ 131Α/28.6.2006) «Δζληθφ
Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
θα. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3548/07 (ΦΔΚ Α΄68/20-3-2007) «Καηαρψξεζε
δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην Ννκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο
δηαηάμεηο», σο ηζρχεη.
θβ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3691/08 (ΦΔΚ 166 Α/5-8-2008) «Πξφιεςε θαη
θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
θγ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/10 (ΦΔΚ 112 Α΄/13-7-10) «Δλίζρπζε ηεο
δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ,

-3δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη
άιιεο δηαηάμεηο».
θδ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3883/10 (ΦΔΚ Α΄167/24-9-10) «Τπεξεζηαθή
εμέιημε θαη ηεξαξρία ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ - Θέκαηα Γηνίθεζεο ησλ
Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηξαηνινγίαο θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο».
θε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3959/11 (ΦΔΚ 93 Α/20-4-2011) «Πξνζηαζία ηνπ
ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ».
θζη. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3978/11 (ΦΔΚ Α΄137/16-6-11) «Γεκφζηεο
ζπκβάζεηο Έξγσλ, Τπεξεζηψλ θαη Πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο
Αζθάιεηαο - Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2009/81/ΔΚ - Ρχζκηζε ζεκάησλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο».
θδ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4028/11 (ΦΔΚ 242 Α/11-11-2011) πεξί «
Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2168/1993 «Ρχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ φπια,
ππξνκαρηθά, εθξεθηηθέο χιεο, εθξεθηηθνχο κεραληζκνχο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 147)
θαη πξνζαξκνγή ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/43/ ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 6εο Μαΐνπ 2009 «γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ
φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηηο κεηαθνξέο πξντφλησλ ζπλδεφκελσλ κε ηνλ ηνκέα
ηεο άκπλαο εληφο ηεο Κνηλφηεηαο (ΔΔ L 146 ηεο 10.6.2009), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ Οδεγία 2010/80/ΔΔ φζνλ αθνξά ηνλ θαηάινγν πξντφλησλ ζπλδενκέλσλ κε ηνλ
ηνκέα ηεο άκπλαο (ΔΔ C 69 ηεο 18.3.2010)».
θε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4152/13 «Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ησλ
Νφκσλ 4046/12, 4093/12 & 4127/13 (ΦΔΚ Α΄ 107/9-5-2013).
θζ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4129/2013, (ΦΔΚ Α΄ 52/28.2.2013) «Κχξσζε ηνπ
Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»
ι.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 456/1984 (ΦΔΚ 164Α/24.10.1984) «Αζηηθφο
Κψδηθαο θαη Δηζαγσγηθφο ηνπ Νφκνο».
ια. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 378/87 (ΦΔΚ 168 Α) «Όξγαλα πνπ
απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ πνπ εθηεινχληαη
απφ Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκ.
Γηθαίνπ ηα νπνία επνπηεχνληαη απ' απηφ».
ιβ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 18/89 (ΦΔΚ-8 Α') «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ
λφκσλ γηα ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο».
ιγ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 82/1996 (ΦΔΚ 66Α/11.4.1996): «Πεξί
Ολνκαζηηθνπνίεζεο ησλ Μεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ
ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ».
ιδ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 150/25-6-01 (ΦΔΚ Α 125) « Πξνζαξκνγή ζηελ
Οδεγία 99/93/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην
θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο».
ιε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 73/06 (ΦΔΚ Α’ 76/10.4.2006) «Γηάξζξσζε,
Αξκνδηφηεηεο θαη ηειέρσζε ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ α: Οηθνλνκηθνχ ρεδηαζκνχ

-4θαη Τπνζηήξημεο, β: Ακπληηθψλ Δμνπιηζκψλ θαη Δπελδχζεσλ, γ: Πνιηηηθήο Δζληθήο
Άκπλαο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο», σο ηζρχεη.
ιζη. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 59/07 (ΦΔΚ 63 Α/16-3-2007) « Πξνζαξκνγή ηεο
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/17/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ
ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ
κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξψζεθε».
ιδ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 60/07 (ΦΔΚ 64 Α/16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ
ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη
ππεξεζηψλ», σο ηζρχεη.
ιε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 118/07 (ΦΔΚ Α’ 150/10.7.2007) «Καλνληζκφο
Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)».
ιζ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 3/08 (ΦΔΚ Α’ 3/14.1.2008) «Μεηξψν
Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ».
κ.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10 (ΦΔΚ Α΄ 194/22-11-10) «Αλάιεςε
Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο».
κα. Σελ ππ’ αξηζκ. 125695/Δ3/5695 (ΦΔΚ 1412Β/21.11.2000) ππνπξγηθή
απφθαζε «Έιεγρνο δηαθίλεζεο πξντφλησλ Γηηηήο Υξήζεο».
κβ. Σελ ππ΄ αξηζκ. ΓΗΑΓΠ/Α1/18368 (ΦΔΚ 1276Β/1-10-2002) Τπνπξγηθή
Απφθαζε «Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ππεχζπλεο δήισζεο
ηνπ Άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (ΦΔΚ 75Α)».
κγ. Σελ ππ΄αξηζκ. Φ.120/1/136775/.486/05 (ΦΔΚ 336 Β’/16-3-05)
«Κχξσζε απφ ην Γεληθφ Δπηηειείν Δζληθήο Άκπλαο ηνπ Καλνληζκνχ Βηνκεραληθήο
Αζθαιείαο» (ΔΚΒΑ).
κδ. Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.600/311054//.572 (ΦΔΚ 733Β/31.5.2005)
ππνπξγηθή απφθαζε «Πεξί ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ησλ Διιεληθψλ βηνκεραληψλ πνπ
παξάγνπλ ή επηζθεπάδνπλ φπια, ππξνκαρηθά ή άιια είδε πνιεκηθνχ πιηθνχ θαζψο
θαη ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ
«θαηαζθεπήο», «δηάζεζεο» θαη «κεηαθνξάο»».
κε. Σελ ππ’ αξηζκ. 2458 (ΦΔΚ 267Β/1.3.2005) θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε «Απηεπάγγειηε αλαδήηεζε ηεο θαηαθαηηθήο ή αξλεηηθήο δήισζεο ζε
αληηθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ ηχπνπ ηνπ αληηγξάθνπ πνηληθνχ κεηξψνπ», σο ηζρχεη.
κζη. Σελ Τ.Α. ππ΄ αξηζκ. 248629 (ΦΔΚ 905Β/13.7.06) «Τπνδείγκαηα
Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ λ.3433/06».
κδ. Σελ Τ.Α. ππ΄ αξηζκ. 248631(ΦΔΚ 905Β/13.7.06) «Τπφδεηγκα
πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ή απφξξηςεο ζπκβαηηθψλ εηδψλ ακπληηθνχ πιηθνχ
λ.3433/06».

-5κε. Σελ ππ΄ αξηζκ. Φ.950/12/129135 (ΦΔΚ 1274Β/11-9-2006)
Τπνπξγηθή Απφθαζε «Καζνξηζκφο Σηκήκαηνο Γηάζεζεο Κεηκέλνπ Πξνθήξπμεο
Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Πξνκήζεηα Ακπληηθνχ Τιηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ».
κζ. Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.800/87/131377 .1896 (ΦΔΚ 1401/ Β/6.8.2007)
ππνπξγηθή απφθαζε «Καζνξηζκφο θφζηνπο παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ Υεκείσλ
ηξαηνχ, Ναπηηθνχ, Αεξνπνξίαο, ησλ ρεκηθψλ εξγαζηεξίσλ 791 ΣΔΦ, 884 ΠΑΒΔΣ
θαη 873 ΑΚ θαη ησλ ηξαηησηηθψλ Κηεληαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ.»
λ.
Σε ππ’ αξηζκ. Φ.092/03/68066/.221/4 Απξ 2007/ΤΠΔΘΑ/
ΓΓΠΔΑΓ/ΓΠΔΑ Απφθαζε θ. ΤΔΘΑ, ε νπνία θχξσζε ηνλ Δζληθφ Ακπληηθφ
ρεδηαζκφ (ΔΑ) 2007.
λα. Σελ ππ’ αξηζκ. 20977 (ΦΔΚ 1673Β/23.8.2007) ππνπξγηθή απφθαζε
«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005», σο ηζρχεη.
λβ. Σελ ππ’ αξηζκ. 249139 (ΦΔΚ 1929Β/24.9.2007) ππνπξγηθή απφθαζε
«Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο ζηνπο Τθππνπξγνχο Δζληθήο
Άκπλαο.»
λγ. Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.800/133/134893 (ΦΔΚ 2300Β/3.12.2007)
ππνπξγηθή απφθαζε «Μεηαβίβαζε Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο ησλ Τθππνπξγψλ Δζληθήο
Άκπλαο ζε Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ θαη ζε πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηέο».
λδ. Σελ ΤΑ ππ. αξηζ. 246883 (ΦΔΚ 482 Β΄/18.3.08) «Καζνξηζκφο
κεζφδνπ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο
επί ησλ πξνκεζεηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ ησλ ΔΓ».
λε. Σελ Φ.120/11/143542/.2016/26 Ηνπλ 2008/ΓΔΔΘΑ/ΓΓΠ Απφθαζε
θ. ΤΔΘΑ (ΦΔΚ Β’ 1369/14 Ηνπι 2008), ε νπνία θχξσζε ηνλ Δζληθφ Καλνληζκφ
Αζθαιείαο (ΔΚΑ)
λζη. Σελ ΤΑ ππ. αξηζ. 249748 (ΦΔΚ Β’ 2211/29 Οθη 2008) «Γεληθνί θαη
Δηδηθνί Όξνη Πξνκήζεηαο Ακπληηθνχ Τιηθνχ».
λδ. Σελ ππ΄ αξηζκ. 35130/739/10 Απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
(ΦΔΚ 1291 Β/11-8-2010) πεξί « Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83
παξ. 1 ηνπ Ν.2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα
πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ».
λε. Σελ ππ΄αξηζκ. Φ.900/2553/.751/12 (ΦΔΚ 746 Β/14-3-2012)
«Καζνξηζκφο Γηθαηνινγεηηθψλ θαη Γηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε
αδεηψλ Δηζαγσγήο ή Γηεζλνχο Πηζηνπνηεηηθνχ Δηζαγσγήο, Δηζφδνπ, Δμαγσγήο,
Μεηαθνξάο (εληφο Διιάδνο), Πηζηνπνηεηηθνχ Σειηθνχ Υξήζηε (End User Certificate),
Γηακεηαθφκηζεο κέζσ Διιάδνο, «Γεληθή Άδεηα Καηαζθεπήο-Δκπνξίαο» ησλ πιηθψλ
κε ζηξαηησηηθφ πξννξηζκφ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ λ.2168/1993,
φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.4028/2011 θαη ησλ θαηαιφγσλ
ειεγρνκέλσλ πξντφλησλ «Γηπιήο Υξήζεο» ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο EE 428/2009 θαζψο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηελ
Διιεληθή Ννκνζεζία κε απφθαζε ηνπ ΤΠΟΗΟ (ππ’ αξηζκ. 121837/Δ3/21837/02 Οθη

-62009) θαη πξννξίδνληαη γηα ηηο Διιεληθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο ή γηα εμαγσγέο ζε άιια
θξάηε».
λζ. Σελ ΤΑ ππ’ αξηζ. 248334 (ΦΔΚ Β΄ 1881/10.7.2014) «Αλάζεζε
αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο, Ησάλλε Λακπξφπνπιν».
μ.
Σνλ Καλνληζκφ (ΔΟΚ, ΔΤΡΑΣΟΜ) αξηζ. 1182/71 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
3εο Ηνπλίνπ 1971 πεξί θαζνξηζκνχ ησλ θαλφλσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο πξνζεζκίεο,
εκεξνκελίεο θαη δηνξίεο.
μα.

Σνλ Καλνληζκφ Κξαηηθήο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο.

μβ. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 1334/2000 (Δθεκ. Δ.Κ. L 159 ηεο
30.6.2000) ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπλίνπ 2000, πεξί θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο
ειέγρνπ ησλ εμαγσγψλ εηδψλ θαη ηερλνινγίαο δηπιήο ρξήζεο.
μγ. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1221/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Μαξηίνπ 2001 γηα ηελ εθνχζηα ζπκκεηνρή νξγαληζκψλ
ζε θνηλνηηθφ ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη νηθνινγηθνχ ειέγρνπ (ISO 14001
EMAS) ( L114 ηεο 24/04/2001 ζ. 0001 – 0029).
μδ. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2432/2001 (Δθεκ. Δ.Κ. L 338 ηεο
20.12.2001) ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ 2001, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ
αλαπξνζαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 1334/2000 πεξί θνηλνηηθνχ
ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ εμαγσγψλ εηδψλ θαη ηερλνινγίαο δηπιήο ρξήζεο.
με. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 150/2003 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
(Δθεκ. Δ.Κ./L 25/30.1.2003) ηεο 21εο Ηαλνπαξίνπ 2003 ζρεηηθά κε ηελ αλαζηνιή
δαζκψλ πνπ επηβάιινληαη ζηηο εηζαγσγέο νξηζκέλσλ φπισλ θαη ζηξαηησηηθνχ
εμνπιηζκνχ.
μζη. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 1183/2007 (ΔΔ L 278 ηεο
22.10.2007) ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο επηεκβξίνπ 2007, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη
ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1334/2000 πεξί θνηλνηηθνχ
ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ εμαγσγψλ εηδψλ θαη ηερλνινγίαο δηπιήο ρξήζεο θαη ηεο
δηφξζσζεο απηνχ (ΔΔ L 298 ηεο 16.11.2007).
μδ. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 213/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28εο
Ννεκβξίνπ 2007 γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2195/2002 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο
δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV) θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ πεξί ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ CPV ( L 074 τηρ 15/03/2008 σ. 0001
– 0375).
με. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1336/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 13ήο
Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ θαη
2009/81/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα
θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ .
μζ. Σνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ.842/2011 ηεο Δπηηξνπήο ηεο
19 Απγ. 2011 «Πεξί θαηαξηίζεσο ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ γηα ηε δεκνζίεπζε

-7πξνθεξχμεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη πεξί
θαηαξγήζεσο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.1564/05».
ν.
Σελ ππ’ αξηζκ. 98/733/ΓΔΤ (Δθεκ. Δ.Κ. L 351 ηεο 29.12.1998) θνηλή
δξάζε ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1998 πνπ ζεζπίζηεθε απφ ην πκβνχιην δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ Κ.3 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζρεηηθά κε ην αμηφπνηλν ηεο
ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
να. Σελ Απφθαζε−Πιαίζην αξηζ. 2003/568/ΓΔΤ (Δθεκ. Δ.Κ. L
192/31.7.2003) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
νβ. Σελ ππ’ αξηζκ. 2005/60/ΔΚ (Δθεκ. Δ.Κ. L 309/25.11.2005) Οδεγία
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε
ηεο ηξνκνθξαηίαο.
νγ. Σελ ππ’ αξηζκ. 2007/64/ΔΚ (Δθεκ. Δ.Κ. L 319/5.12.2007) Οδεγία ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ννεκβξίνπ 2007 γηα ηηο
ππεξεζίεο πιεξσκψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ
97/7/ΔΚ, 2002/65/ΔΚ, 2005/60/ΔΚ θαη 2006/48/ ΔΚ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο
97/5/ΔΚ.
νδ. Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.900/ΔΠ.902023/.2/7-1-14/ΓΔΑ/Γ7/3 Απφθαζε ηνπ
θ. ΤΦΔΘΑ: Απφθαζε Δλεξγνπνίεζεο Τπνπξνγξάκκαηνο «Πξνκήζεηα Τιηθψλ Λήμεο
Οξίνπ Λεηηνπξγίαο – Λήμεο Οξίνπ Εσήο (ΛΟΛ-ΛΟΕ) θαη Αληαιιαθηηθψλ Γεληθψλ
Δπηζθεπψλ Αλαζρεηήξσλ».
νε. Σε
Φ.093/13646/.3950/22-9-2014/ΤΠΔΘΑ/ΓΓΑΔΔ/ΓΑΠΚ
Απφθαζε θ. ΤΦΔΘΑ: «Έγθξηζε Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Τπνπξνγξάκκαηνο
«Πξνκήζεηα Τιηθψλ Λήμεο Οξίνπ Λεηηνπξγίαο – Λήμεο Οξίνπ Εσήο (ΛΟΛ-ΛΟΕ) θαη
Αληαιιαθηηθψλ Γεληθψλ Δπηζθεπψλ Αλαζρεηήξσλ».
νζη. Σε
Φ.093/13779/.4002/26-9-2014/ΤΠΔΘΑ/ΓΓΑΔΔ/ΓΑΠΚ
Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ 34/2014.
νδ. Σε Φ.093/469/.96/14-1-2015/ΤΠΔΘΑ/ΓΓΑΔΔ/ΓΑΠΚ
Γεληθνχ Γηεπζπληή ΓΓΑΔΔ.

Απφθαζε

ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ

Δπαλαιεπηηθφ Γηαγσληζκφ χλαςεο θαη Δθηέιεζεο χκβαζεο γηα ην
Τπνπξφγξακκα «Πξνκήζεηα Τιηθψλ Λήμεο Οξίνπ Λεηηνπξγίαο – Λήμεο Οξίνπ Εσήο
(ΛΟΛ-ΛΟΕ) θαη Αληαιιαθηηθψλ Γεληθψλ Δπηζθεπψλ Αλαζρεηήξσλ» κε ηε δηαδηθαζία
ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν. 3978/2011, κε ηήξεζε ησλ ζπληνκεπκέλσλ
πξνζεζκηψλ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, θαη κε φξνπο ηνπο

-8Γεληθνχο Όξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» θαη ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο
«Β» ηεο αξρηθήο (νζη) ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε
ηηκή.

Αριθμός Γιακήρσξης: 34/2014
2.
Ζ δαπάλε ηεο ζχκβαζεο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ ππφ
θαηάξηηζε Μαθξνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ θαη ησλ
αληίζηνηρσλ Σξηεηψλ Κπιηφκελσλ Πξνγξακκάησλ Πιεξσκψλ θαη Παξαιαβψλ ησλ
Πξνκεζεηψλ
Ακπληηθνχ
Τιηθνχ
ησλ
Δλφπισλ
Γπλάκεσλ,
ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 1.217.945,64€ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηά
λφκν
πξνβιεπφκελσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ θαη ηπρφλ ινηπψλ δαπαλψλ πνπ βαξχλνπλ ηελ
πξνκήζεηα, κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ΔΦ 11-410 θαη ΚΑΔ 6912.
3.
Αλαζέηνπζα Αξρή ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο είλαη ην ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ
ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ.
4.
Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ πνπ ζα πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά
πνηνηηθήο επηινγήο ζα δηελεξγεζεί ηελ 6 Φεβ 2015, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00,
ελψπηνλ ηεο 2εο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ
ππ΄αξίζκ. Φ.093/11695/.3318/22 Απγ 14/ΤΠΔΘΑ/ΓΓΑΔΔ/ ΓΑΠΚ (ΑΓΑ:ΒΜ4Δ6ΡΒΣ) απφθαζε ηνπ θ. ΤΦΔΘΑ.
5.
Καηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ πνηνηηθήο επηινγήο κέρξη ηελ 5 Φεβ 2015,
εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00, ζηε Γξακκαηεία ηεο ΓΓΑΔΔ [Λεσθ. Παλ.
Καλειιφπνπινπ 5, ηξαηφπεδν Φαθίλνπ, Παπάγνπ (ΒΣ 902)] ή ελαιιαθηηθά, ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηδηνρείξσο ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο
Τπεξεζίαο (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ – ΔΓΓ).
6.
Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο (http://www.et.gr – ΦΔΚ
Γ.Γ..)
θαη
θαηαρσξείηαη
ζηελ
επίζεκε
ηζηνζειίδα
ηνπ
ΤΠΔΘΑ
(http://www.mod.mil.gr – ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ – Γεληθή Γηεχζπλζε Ακπληηθψλ Δμνπιηζκψλ &
Δπελδχζεσλ – Πξνθεξχμεηο Γηαγσληζκψλ). Δπίζεο, πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο
απνζηέιιεηαη ζε Δκπνξηθά – Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο. Σέινο, ζηνηρεία
ηεο πξνθήξπμεο έρνπλ απνζηαιεί ζην πκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ 26 Ηαλ 2015 (Tender Electronic Daily – TED –
http://ted.europa.eu – Γιψζζα Διιεληθή).
7.
Πιήξε ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο κε ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο ηεο
πξνκήζεηαο δχλαληαη λα παξαιακβάλνληαη κφλν απφ ηελ ΓΓΑΔΔ [Λεσθ. Παλ.
Καλειινπνχινπ 5, ηξαηφπεδν Φαθίλνπ, Παπάγνπ (ΒΣ 902)] θαζεκεξηλά απφ
09:00 έσο 13:00 εθηφο αββάηνπ, Κπξηαθήο θαη επηζήκσλ αξγηψλ, ζηελ ηηκή ησλ
24,30 € αλά αληίγξαθν, ζχκθσλα ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
8.
Σα πιήξε ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο δηαηίζεληαη κφλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
Γηαηίζεληαη επηπξφζζεηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην http://www.mod.mil.gr Γχλαηαη
επίζεο λα θαηαηεζεί ην πξνβιεπφκελν αληίηηκν ησλ 24,30 € κε θαηάζεζε ζην
ινγαξηαζκφ ππ. αξηζ. (ΗΒΑΝ) GR12 0110 0400 0000 0405 4511 086 (SWIFT :

-9ETHNGRAA) ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ππέξ ΜΣΑ (Μεηνρηθφ Σακείν
Αεξνπνξίαο), κε ηελ αηηηνινγία: «Κόστορ Διακήπςξηρ 34/2014 – ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ».
9.
Σπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο/δηεπθξηλήζεηο, δχλαηαη λα αηηνχληαη
απφ ηνλ αξκφδην ρεηξηζηή θαη ζα παξέρνληαη εγγξάθσο ζηελ Διιεληθή. Αξκφδηνο
ρεηξηζηήο είλαη ην:
ΤΠΔΘΑ/ΓΓΑΔΔ/ΓΑΠΚ/ΣΔΠ ΠΑ
Σει. επηθνηλσλίαο (+30) 2107466234
Γξακκαηεία ΓΓΑΔΔ
Σει: (+30) 2107466446
Fax: (+30) 2107755188
10. Σα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνηνηηθήο επηινγήο
ζα αλαθνηλσζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζα απνζηαινχλ εγγξάθσο ζην
ζχλνιν ησλ ππνςεθίσλ πνπ θαηέζεζαλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ.
11. Ζ ππνβνιή πξνζθνξψλ απφ ηνπο πξνεπηιεγέληεο ππνςεθίνπο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί έπεηηα απφ έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά ηελ
άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε
απφθαζεο επί ηπρφλ αζθεζείζαο πξνζθπγήο.

Γεκήηξηνο Γεσξγηφπνπινο
Γεληθφο Γηεπζπληήο
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Δπγφο (ΜΖ) Θεκ. Παπαδφπνπινο

