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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με Τίτλο «Διάθεση Μετεωρολογικών 
και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών Μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ’ Ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου» (ΕΣΠΑ 2007-2013) 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  

Έχοντας υπόψη  

  α. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) « Προμήθειες του 
Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

  β. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

  γ. Τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 5 του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 
30/Α/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και  5 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 
279/Α’/10-11-2005) «Τροποποίηση του ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων”» περί ελέγχου από το ΕΣΡ της ασυμβίβαστης ιδιότητας ή 
απαγόρευσης. 

  δ.  Τις διατάξεις του Ν.3469/06 (ΦΕΚ 131/Α/28-06-2006) «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 

              ε. Τις διατάξεις του Ν.3471/06 (ΦΕΚ 133/Α/28-06-2006) 
«Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/97». 

  στ. Τις διατάξεις του Ν.3614/07 (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2010) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

ζ. Τις διατάξεις του Ν.3783/09 (ΦΕΚ 136/A/7-8-2009) 
«Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» 

   η. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
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κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

  θ. Τις διατάξεις του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/30-09-2010 ) « 
Δικαστική προστασία κατά  τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89 / 665 ΕΟΚ» του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 1989 (L 365) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 

   ι. Τις διατάξεις του Ν. 3917/11 (ΦΕΚ 22/A/21-2-2011) «Διατήρηση 
δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την 
παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων 
δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή 
ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις ». 

ια Τις διατάξεις του Ν 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) 
«Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»-Αντικατάσταση έκτου κεφαλαίου 
του Ν 3588/2007 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011 (Πτωχευτικός Κώδικας-Προπτωχευτική 
Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες διατάξεις) 

ιβ. Τις διατάξεις του Ν 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013) 
«Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», άρθρο 35 , όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το 73 Ν 4146/2013 (ΦΕΚ 90/ΤΑ/18-04-2013). 

ιγ. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/A/9-5-2013)  «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ Α΄107), 
και ειδικά Την παράγραφο Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 Της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την Καταπολέμηση Των Καθυστερήσεων 
Πληρωμών Στις Εμπορικών Συναλλαγές» 

ιδ. Το ΠΔ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05. 

ιε. Το ΠΔ 73/06 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες των Γενικών 
Διευθύνσεων α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών 
Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών 
Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 76 Α’), όπως τροποποιήθηκε με 
το ΠΔ 70/07 «Τροποποίηση του ΠΔ 73/06 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες των Γενικών 
Διευθύνσεων α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών 
Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών 
Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 85 Α’) 

ιγ. Το Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16-03-2007) «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 
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Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2005. 

ιδ. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ.150/Α/10-07-07) «Κανονισμός 
Προμηθειών του Δημοσίου», με αναλογική εφαρμογή, όπου γίνεται ρητή αναφορά 
στα άρθρα του. 

ιε. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 842/2011 της επιτροπής της 
19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη 
δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005 .  

ιστ. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥΕΘΑ περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας με στοιχεία 251642/3 
Ιουλ 13 (ΦΕΚ Β’ 1653) 

ιζ. Την υπ’ αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1590/16-11-2005). 

ιη. Την υπ’ αριθ. 20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας  «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 
3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1673/23-8-2007). 

ιθ. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/ 27-3-08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-08) 
Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957/Β/09-09-2009) και την υπ’ αριθ. 
28020/ΕΥΘΥ1212/30-06-10 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-10) Υπουργική Απόφαση. 

κ. Την υπ’ αριθμ. Π1/2941/10-9-2009 (ΦΕΚ Β/1988/2009) 
Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης  Εξαίρεσης από την ένταξη στο ΕΠΠ 
προμήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ψηφιακή Σύγκλιση» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Π1/3889/28-5-2010 (ΦΕΚ 
Β/936/2010) Υπουργική Απόφαση. 

κα. Την υπ’ αριθ. Α.Π:151.599/ΨΣ7956-Α2 από 18-3-2011 
Συλλογική Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ένταξης πράξης στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα <Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013>. 

κβ.  Την υπ’ αριθ. Α.Π:152.885/ΨΣ6393-Α2 από 26-11-2012 
/ΥΠΟΙΑΝ/Ειδ. Γραμ. ΨΣ απόφαση με την οποία πραγματοποιήθηκε η 1η 
τροποποίηση της πράξης για το έργο θέματος που αφορά της αύξηση του 
προϋπολογισμού. 

κγ. Την με αριθμ. πρωτ. 151.844/ΨΣ2375-B από 1-8-
2013/ΥΠΟΙΑΝ/Ειδ. Γραμ. ΨΣ απόφαση με την οποία διατυπώθηκε η σύμφωνη 
γνώμη υπό προϋποθέσεις για τη δημοπράτηση του Έργου. 

κδ. Το Φ.060.310/199/353362/Σ.359/3-9-2013/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ 
ΔΙΔΕΑΠ  έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε τεύχος διακήρυξης διαγωνισμού 
θέματος μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων της ΕΥΔ. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Προκηρύσσουμε Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη Διάθεση 
Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών Μέσω Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ’ Ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου (ΕΣΠΑ 
2007-2013). 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
Εννέα Εκατομμυρίων Εννιακοσίων Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (9.920.000 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, αναλυόμενο ως ακολούθως:  

α. Δαπάνη υλοποίησης έργου: € 8.000.000,00 (6.504.065,04 € + 
ΦΠΑ 23%: € 1.495.934,96). 

β. Δαπάνη συντήρησης έργου [προαιρετικό δικαίωμα αναθέτουσας 
Αρχής για τρία (3) έτη μετά τη λήξη διετούς περιόδου εγγύησης]:  1.920.000 € 
(1.560.975,61 € + ΦΠΑ 23%: € 359.024,39). 

           3.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί υπό τη μέριμνα της Μονάδας 
Υποστήριξης ΥΠΕΘΑ: 

  α. Από επιτροπή που θα συγκροτηθεί ειδικά προς τούτο από 
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ μετά από πρόταση της ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ.  

  β. Στην έδρα της αναθέτουσας Αρχής (Μεσογείων 227-231, 
Χολαργός, ΤΚ 15 451, Στρατόπεδο Παπάγου, τηλ. 0030 210 6598187, fax. 0030 210 
6598169).  

  γ. Σύμφωνα με όρους που θα καθορίζει η διακήρυξη της 
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ.  

  δ. Ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών 
από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης για δημοσίευση στην 
υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

            4.   Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω προθεσμία δεν 
γίνονται δεκτές και επιστρέφονται.  

  5. Οι προσφορές αποσφραγίζονται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή, 
με παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 
τους. 

  6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ημεδαπά/αλλοδαπά 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών/νομικών προσώπων και 
συνεταιρισμοί που θα αναφέρονται και στη διακήρυξη 

  7. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ζητούν εγγράφως 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της διακήρυξης 
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μέχρι και είκοσι έξι (26) ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης 
στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων ΦΕΚ, απευθυνόμενοι στη Μονάδα 
Υποστήριξης ΥΠΕΘΑ (διεύθυνση ως ανωτέρω). 

  8. Η αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει ταυτόχρονα και 
συγκεντρωτικά για όλες τις πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του 
παραπάνω διαστήματος από όσους έχουν παραλάβει τη διακήρυξη, το αργότερο 
δέκα (10) ημέρες πριν την τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.  

  9. Εκπρόθεσμα αιτήματα δεν εξετάζονται και κανείς υποψήφιος δεν 
μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 
μέρους της αναθέτουσας Αρχής. 

 10. Με μέριμνα ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ περίληψη της διακήρυξης: 

  α. Να δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Ελληνικό Τύπο. 

  β. Να αναρτηθεί στα Επιμελητήρια και τους Συνδέσμους, σε 
εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και στο διαδίκτυο [στο 
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ (www.mod.mil.gr) 
και στην ιστοσελίδα της ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ (www.dideap.mil.gr) και στην επίσημη 
ιστοσελίδα της οικείας Διαχειριστικής Αρχής].  

  11. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο 
βαρύνουν τον Ανάδοχο, στη δε Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 12 Η σύμβαση δεν υπόκεινται σε προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο βάσει του άρθρου 35 του Ν.4129/13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 13.  Η δαπάνη υλοποίησης του έργου θα χρηματοδοτηθεί με πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων υπό τον Κωδικό Έργου 2011ΣΕ03780001, 
απαλλασσόμενη από κάθε φόρο, τέλος ή άλλη κράτηση, δικαίωμα και παράβολο 
υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου (εξαιρουμένων των τελών 
χαρτοσήμου και του φόρου εισοδήματος), ενώ τυχόν δαπάνη συντήρησης θα 
χρηματοδοτηθεί από Εθνικούς Πόρους. 

 13. Η διακήρυξη θα διατίθεται από τη ΜΥ ΥΠΕΘΑ εναλλακτικά: 

  α. Σε ηλεκτρονική μορφή κατόπιν αποστολής των στοιχείων του 
ενδιαφερομένου σύμφωνα με ανηρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ 
(www.mod.mil.gr) φόρμα. 

  β. Σε έντυπη μορφή έναντι καταβολής του ποσού των δεκαπέντε 
ευρώ (15 €) κατά τις εργάσιμες ημέρες/ώρες και με απόδειξη. 

 14.    Αντικείμενο Διαγωνισμού – Συνοπτικά Στοιχεία: 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

(Κύριος Φορέας Έργου) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Τίτλος- Περιγραφή Έργου 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΕΠ’ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης Ανοικτός Διαγωνισμός  

Είδος Σύμβασης 
Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού 
μετεωρολογικού εξοπλισμού και πληροφορικής  

Κριτήριο Ανάθεσης:  
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά 

Προϋπολογισμός 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 
9.920.000 €  

Χρηματοδότηση:  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 
του ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΤΠΑ και Εθνικοί 
Πόροι. 

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (κωδικός έργου 
2011ΣΕ03780001)  

Ειδικά στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος 
προαίρεσης (συντήρηση έργου), οι δαπάνες θα 
βαρύνουν εθνικούς πόρους. 

Φορέας για τον οποίο 
προορίζεται το έργο 

(Φορέας Λειτουργίας) 
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 

Τόπος Χορήγησης τεύχους 
της Διακήρυξης  

ΜΥ ΥΠΕΘΑ - Οδός: Μεσογείων 227-231 – 
Χολαργός – Στρατόπεδο Παπάγου, ΤΚ 154 51, 
Τηλ.210 – 6598187, Πληροφορίες Λοχαγός (ΠΖ) κ. 

Ευσταθίου Γρηγόριος, E-mail my-

ypetha@mod.mil.gr και σύμφωνα με τις οδηγίες 
από την επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ 
(www.mod.mil.gr)  

ΑΔΑ: ΒΛ936-5ΔΓ
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Χρόνος Χορήγησης Τεύχους 
Διακήρυξης Εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 μέχρι 13:30 

Τόπος Κατάθεσης 
Προσφορών και Διενέργειας 
Διαγωνισμού: 

ΜΥ ΥΠΕΘΑ - Οδός: Μεσογείων 227-231 – 
Χολαργός – Στρατόπεδο Παπάγου, ΤΚ 154 51, 
Τηλ.210 – 6598187, Πληροφορίες Λοχαγός (ΠΖ) κ. 
Ευσταθίου Γρηγόριος, E-mail my-
ypetha@mod.mil.gr  

Προθεσμία Κατάθεσης 
Προσφορών: 

Τουλάχιστον Πενήντα Δύο (52) ημέρες από  την 
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης για 
δημοσίευση στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Κρατήσεις επί των τιμών 

(προ ΦΠΑ): 

Το έργο δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ 
τρίτων. Στην περίπτωση άσκησης δικαιωμάτων 
προαίρεσης από την αναθέτουσα Αρχή (Περίοδος 
Συντήρησης), ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με 
κρατήσεις υπέρ τρίτων ποσοστού 6,244%. 

Φόρος εισοδήματος: Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος 
εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 
2198/94 

Τεχνικές Προδιαγραφές, 
Χρόνος Υλοποίησης – 
Διάρκεια Έργου και Τόπος 
Παράδοσης 

Ως Μέρος «Α» Διακήρυξης 

15. Για την υπογραφή της διακήρυξης των αποφάσεων συγκρότησης - 
ανασυγκρότησης των συλλογικών οργάνων του διαγωνισμού (διενέργειας και 
προσφυγών), των εγγράφων που αφορούν στη δημοσίευση της προκήρυξης και 
τυχόν αλληλογραφίας που θα απαιτηθεί κατά τη διαγωνιστική διαδικασία 
εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ. Στις φάσεις του ΣΔΕΠ όπου απαιτείται η 
υπογραφή από το αρμόδιο όργανο, θα υπογράφει ο κος ΥΦΕΘΑ. 

Χολαργός, 20  Σεπ  13 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Σγος (Ο) Σ. Δανιήλ 

ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ. Προμηθειών 

Αθανάσιος Π. Δαβάκης  

Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 
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