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ΑΠΟΦΑΗ 

 
Γηελέξγεηα Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή Τπεξεζηψλ Γηακνλήο, Γηαηξνθήο, 
Λνπηξνζεξαπείαο - Αεξνζεξαπείαο ζηα Κέληξα Λνπηξνζεξαπείαο Αλαπήξσλ Πνιέκνπ 
(ΚΛΑΠ) Γηθαηνχρσλ ΓΔΠΑΘΑ Έηνπο 2014» 

 
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΕΘΝΘΚΗ ΑΜΤΝΑ 

Έρνληαο ππ’ φςηλ:  

  α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη 
Ρπζκίζεηο πλαθψλ Θεκάησλ» (ΦΔΚ 19 Α’) 

  β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, Διέγρνπ 
ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη Άιιεο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 247 Α’), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν.3871/10 «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε» (ΦΔΚ 141 
Α’) 

  γ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3469/06 «Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο 
Κπβεξλήζεσο θαη Λνηπέο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 131 Α’)  

  δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3548/07 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ 
θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 68 
Α’), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ εθείλεο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν.3801/09, εξκελεπφκελεο 
ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 204/10 γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο 

  ε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/10 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
(ΦΔΚ 112 Α’) 

 ζη. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3886/10 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665 
ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 365) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 
2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 
2007 (L 335)» (ΦΔΚ 173 Α’) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην N. 4055/12 
«Γίθαηε δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ 51 Α’) 

  δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/11 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – 
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Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ N. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) - 
Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 204 Α’) 

 ε. Σν ΠΓ 73/06 «Γηάξζξσζε, αξκνδηφηεηεο ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ 
α) Οηθνλνκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Τπνζηήξημεο, β) Ακπληηθψλ Δμνπιηζκψλ θαη 
Δπελδχζεσλ, θαη γ) Πνιηηηθήο Δζληθήο Άκπλαο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζληθήο Άκπλαο» (ΦΔΚ Α΄ 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην  ΠΓ 70/07  «Σξνπνπνίεζε 
ηνπ ΠΓ 73/06 «Γηάξζξσζε, αξκνδηφηεηεο ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ α) Οηθνλνκηθνχ 
ρεδηαζκνχ θαη Τπνζηήξημεο, β) Ακπληηθψλ Δμνπιηζκψλ θαη Δπελδχζεσλ, θαη γ) 
Πνιηηηθήο Δζληθήο Άκπλαο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο» 
(ΦΔΚ Α΄85) 

 ζ. Σν ΠΓ 60/07 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ησλ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005» (ΦΔΚ 64 Α’) 

 η. Σν ΠΓ 118/07 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ 150 
Α’), κε αλαινγηθή εθαξκνγή, φπνπ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηα άξζξα ηνπ 

ηα. Σν ΠΓ 113/10 «Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 
(ΦΔΚ 194 Α΄) 

ηβ. Σελ απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο έηνπο 2014 κε ζηνηρεία 
Φ.831.1/237/128673/.575/14 Μαξ 14/ΓΓΟΤ/ΓΟΗ/ΣΜ.ΠΤ (ΑΓΑ:ΒΗΚΕ6-9ΜΤ) 

ηγ. Σν έγγξαθν κε ζηνηρεία: Φ.443/3/157317/.92/13 Φεβ 14/ΓΓΟΤ/ 
ΓΔΠΑΘΑ, κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ε απαίηεζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ζέκαηνο, νη 
εηδηθνί φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ, ν κέγηζηνο αξηζκφο δηθαηνχρσλ θαζψο θαη ην εθηηκψκελν 
θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΛΑΠ γηα ην έηνο 2014 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

1. Σελ έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο - ζθνπηκφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ 
Γηακνλήο, Γηαηξνθήο, Λνπηξνζεξαπείαο - Αεξνζεξαπείαο ζηα ΚΛΑΠ γηα ην έηνο 2014 
θαη ηε δηελέξγεηα αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε παξφρνπ ησλ σο άλσ 
ππεξεζηψλ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 20 ηνπ ΠΓ 60/07 θαη ηελ ππνπαξάγξαθν 1α ηνπ άξζξνπ 
10 ηνπ ΠΓ 118/07, χζηεξα απφ παξέιεπζε πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ κε κέξηκλα ΓΓΟΤ/ΓΟΗ θαη ζηνλ ειιεληθφ ηχπν κε κέξηκλα 
ΓΓΟΤ/ΓΔΠΑΘΑ, ρσξίο δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. 

2. Γηθαίσκα ζπµµεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ νη Έιιελεο πνιίηεο, νη 
Αιινδαπνί, ηα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά, νη πλεηαηξηζκνί, νη ελψζεηο θαη 
θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά (εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ ΠΓ 118/07).  
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4.  Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε ηξηαθφζηεο ζαξάληα 
ρηιηάδεο επξψ (340.000 €). Ο θαηαινγηζκφο ηεο δαπάλεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε βάξνο 
ησλ πηζηψζεσλ ΚΑΔ 0813 θαη 1411, Π/Τ ΔΦ 11-110  έηνπο 2014. 

5. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 
δηαθήξπμεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο νπνίαο, φπσο θαη ηεο πεξίιεςήο ηεο, εμνπζηνδνηείηαη 
ν Γηεπζπληήο ΓΓΟΤ/ΓΟΗ. 

6. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη, απεπζπλφκελνη ζηε Μνλάδα Τπνζηήξημεο 
ΤΠΔΘΑ (Πέηξνπ Ράιιε 1 Ρνπθ, ηξαηφπεδν ‘’ΓΑΕΖ’’  ΣΚ 17778, ηει: 0030 210 
3457306, fax: 0030 210 3479972, e-mail: depatha1@otenet.gr), έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
δεηνχλ γξαπηψο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο 
δηαθήξπμεο ην αξγφηεξν κέρξη δεθαηέζζεξηο (14) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ αλαζέηνπζα Αξρή ζα απαληήζεη ηαπηφρξνλα θαη 
ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξσ 
δηαζηήκαηνο ην αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ηεο αλσηέξσ 
πξνζεζκίαο δελ εμεηάδνληαη. Καλέλαο ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε 
πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

7.  Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο (πξνθήξπμε) λα αλαξηεζεί: 

  α. Με κέξηκλα ΓΓΟΤ/ΓΔΠΑΘΑ, ζε εκθαλέο κέξνο ησλ ρψξσλ ηεο 
Τπεξεζίαο. 

  β. Με κέξηκλα ΓΓΟΤ/ΓΟΗ, ζηα νηθεία Δπηκειεηήξηα θαη πλδέζκνπο, 
θαζψο θαη ζην δηαδίθηπν (Πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ»).  

  γ. Με κέξηκλα Γλζεο Δλεκέξσζεο ΤΠΔΘΑ, ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 
ηνπ ΤΠΔΘΑ (www.mod.mil.gr), κε θαηαρψξεζε ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

8. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλνπλ 
ηνπο αλαδφρνπο.  

9.  Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε, κε 
παξνπζία ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

10. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα κία, πεξηζζφηεξεο 
απφ κία ή θαη φιεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζέκαηνο. Καηά ζπλέπεηα, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 21 ηνπ ΠΓ 118/07, ε Τπεξεζία, κεηά απφ πξφηαζε ηεο 
Δπηηξνπήο, δχλαηαη λα θαηαθπξψζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζε 
πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο αλαδφρνπο, μερσξηζηά γηα θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη γηα 
φιν ηνλ αξηζκφ ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ (ινπηξηθέο ζεηξέο) πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξάξηεκα «Β» ηεο δηαθήξπμεο ή γηα κεγαιχηεξν αξηζκφ ή γηα κηθξφηεξν αξηζκφ. 
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11. Σπρφλ πξνζθπγέο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο 
πξνζθέξνληνο ζε απηφλ, ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηεο θαηαθπξσηηθήο 
απφθαζεο θαηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ην Ν.3886/10 (ΦΔΚ 173 Α΄). 

12. Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ζα παξέρνληαη απφ 
ΓΓΟΤ/ΓΔΠΑΘΑ, φπσο θαη ε ίδηα ε δηαθήξπμε ζε έληππε κνξθή (ε ηειεπηαία κε 
αληίηηκν 15 €). 

13. Σν αληηθείκελν θαη ηα ζπλνπηηθά ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ φπσο 
ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

 
Κξηηήξην Αλάζεζεο  Υακειφηεξε ηηκή 

Γηάξθεηα χκβαζεο Απφ 25-06-2014 έσο 22-09-2014   

Δθηηκψκελνο 
Πξνυπνινγηζκφο 

πλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο:  Σξηαθφζηεο ζαξάληα ρηιηάδεο 
επξψ (340.000 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.  
Αλαιπηηθά: 

ΕΣΟ 2014 

Κ.Λ.Α.Π. 

Κ.Α.Ε. ΤΝΟΛΟ 
ΚΑΣΑ 

Κ.Λ.Α.Π. 
0813 1411 

ΔΘΑΜΟΝΗ ΔΘΑΣΡΟΦΗ 

ΗΓΖΡΟΚΑΣΡΟΤ          20.000,00 25.000,00 45.000,00 

ΑΗΓΖΦΟΤ                  50.000,00 59.000,00 109.000,00 

ΗΚΑΡΗΑ                    20.000,00 20.000,00 40.000,00 

ΛΑΓΚΑΓΑ                  32.000,00 38.000,00 70.000,00 

ΜΔΘΑΝΑ 30.000,00 30.000,00 60.000,00 

ΚΑΒΑΗΛΧΝ 4.000,00 4.000,00 8.000,00 

ΑΜΑΡΑΝΣΟΤ 4.000,00 4.000,00 8.000,00 

ΓΕΝΘΚΟ ΤΝΟΛΟ 160.000,00 180.000,00 340.000,00 
 

Αξηζκφο & εκεξνκελία 
Απφθαζεο Αλάιεςεο 
Τπνρξέσζεο 

 
Φ.831.1/237/128673/.575/14 Μαξ 14/ΓΓΟΤ/ΓΟΗ/ΣΜ. Π/Τ 
(ΑΓΑ:ΒΗΚΕ6-9ΜΤ)  

Αξηζκφο θαηαρψξεζεο  
Απφθαζεο Αλάιεςεο 
Τπνρξέσζεο ζην βηβιίν 
εγθξίζεσλ & εληνιψλ 
πιεξσκήο 

 
α/α 192  

Κξαηήζεηο επί ησλ ηηκψλ 
(πξν ΦΠΑ) 

Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο 
θξαηήζεηο πνζνζηνχ 4,1996% 

Φφξνο εηζνδήκαηνο Καηά ηελ πιεξσκή, παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/98 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία  
ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 

Γεπηέξα, 16-6-2014 θαη ψξα 12:00 

Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο:    Σξίηε,   17-6-2014 θαη ψξα 10:00 
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Σφπνο ρνξήγεζεο 
δηαθήξπμεο – 
πιεξνθνξηψλ θαη 
θαηάζεζεο πξνζθνξψλ – 
δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ 

ΓΓΟΤ/ΓΔΠΑΘΑ  
Γηεχζπλζε: Πέηξνπ Ράιιε 1 Ρνπθ  
ηξαηφπεδν ‘’ΓΑΕΖ’’ ΣΚ 17778 

Σει. 210-3457306                                  

 

 

14.  Με ηελ παξνχζα, ν Γηεπζπληήο ΓΓΟΤ/ΓΟΗ, πέξαλ ησλ 
δηαιακβαλνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 5, εμνπζηνδνηείηαη θαη γηα ηελ ππνγξαθή: 

  α. Σσλ απνθάζεσλ: 

   (1) πγθξφηεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο κειψλ ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

   (2) Δπί εηζεγήζεσλ ησλ Δπηηξνπψλ πιελ θαηαθχξσζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

   (3) Σπρφλ παξαηάζεσλ. 

  β.  Σσλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελε 
αιιεινγξαθία θαηά ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κέρξη θαηαθχξσζεο. 

Υνιαξγφο, 14 Ματ 14 

 
 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 

Τπνπινίαξρνο (Ο) Γεψξγηνο θηαζίηεο ΠΝ 
ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΟΗ/Σκ. Πξνκεζεηψλ 

Αζαλάζηνο Π. Γαβάθεο 
 

ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 
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