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    ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΠΡΟΣ:   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
   ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
   Γ4 (∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
   Πίνακας Αποδεκτών ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ 
   ΚΡΙΣΗΣ)ΤΜΗΜΑ 1β 
   Tηλέφ.: 3933 
ΚΟΙΝ.:    Φ.890/21/1380007          
      Σ.242   
    Αθήνα, 17 Ιουλ 19  
   
ΘΕΜΑ:  ∆ιάφορα Οικονοµικά [Έκδοση Εντολής ∆ιενέργειας ∆ιαδικασίας Σύνα-

ψης Σύµβασης Προµήθειας και Συντήρησης Μέσων Πυρόσβεσης στα 
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) των Νησιών του Ανατολικού 
Αιγαίου] 

 
ΣΧΕΤ.:  α. Ν∆ 721/70 «Περί Οικονοµικής Μέριµνας και Λογιστικού των Ε.∆.» 
  β. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07/Απόφαση κ.κ. ΥΦΕΘΑ «Περί Μετα
   βίβασης Οικονοµικής Εξουσίας» (ΦΕΚ Β'2300/3-12-2007) 
  γ. Ν.3886/10 «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την υποχρεωτική Ανάρ
   τηση Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυ
   τοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο» 
  δ. Ν. 4270/14 (Όπως Τροποποιήθηκε µε το Ν.4337/15) 
  ε. Π∆ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
  στ. Φ.000/2/264720/Σ.85/03 Φεβ 16/ΓΕΣ/∆ΕΠΙΧ/2β                 (ΟΣΟ)      
  ζ. ΑΠΦ.200/85/23311/Σ.81/16 Φεβ 16/ΓΕΕΘΑ/A΄ΚΛ              
  η. Ν.4368/16 (ΦΕΚ Α΄21 / 21 Φεβ 16) Μέτρα για την Επιτάχυνση του 
   Κυβερνητικού Έργου και Άλλες ∆ιατάξεις 
  θ. Φ.800/80/127961/Σ.441/ 24 Φεβ 16/ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ  (ΟΣΟ) 
  ι. ΚΥΑ υπ. αριθ. Φ.000/8/245258/Σ.37 (ΦΕΚ Α΄630/ 9 Μαρ 16)   
  ια. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄142)  «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµη-
   θειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
   2014/25/ΕΕ)»   
  ιβ. Ν.4456/2017 (Άρθρο 39) (ΦΕΚ Α΄24)       
  ιγ. Ν.4508/2017 (Άρθρο 33) (ΦΕΚ Α’ 200) 
         ιδ. Φ.092/8/66625/Σ.15516 (ΦΕΚ Β΄ 3495/05-10-2017) 
  ιε. ΑΠ. 1430/02-11-2017/(Κωδ.Πρόσκλ. 17) ΕΥΣΥ∆ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ            
                         (Α∆Α:ΨΓ4Ι465ΧΙ8-ΤΙΙ) 
  ιστ. Α.Π. 1544/22-11-2017 Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (έκδοση 3.0) ΚΩ∆. 
    ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (ΟΠΣ): 5011009 
  ιζ. Α.Π. 1666/Φ.27/12-12-17 Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης  
    Ε.Υ.ΣΥ.∆.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. 
  ιη. ΑΠ 1697/Φ.27/18-12-2017 Συµφωνία Επιδότησης ∆ράσης                          
                         (Α∆Α: ΨΤΒΞ465ΧΙ8-ΜΞΘ) 
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  ιθ. Αρίθµ:Φ.092/3/14154/Σ.1678 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄417/14-02-2018) 
  κ. Φ.800/279/19527/Σ.3110/26 Φεβ 18/ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ 
  κα. Φ.890/14/1379777/Σ.209/08 Ιουλ 19/ΓΕΣ/Γ4/1β 
  κβ. Αρ.Πρωτ.:1727/Φ.27/08-07-19 ∆ιατύπωση Θετικής Γνώµης                      
    ΕΥΣΥ∆ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ 
  κγ. Φ.060.310/23/45782/Σ.11866/09 Ιουλ 19/ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆Ι∆ΕΑΠ
   
 1. Σας γνωρίζουµε ότι, έχοντας υπόψη: 
 
  α. Το (η) σχετικό, που αφορά σε µέτρα για την επιτάχυνση του κυ-
βερνητικού έργου (Συνδροµή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας στη διαχείριση της 
προσφυγικής κρίσης). 
 
  β. Το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες σύναψης και ε-
κτέλεσης συµβάσεων παροχής υπηρεσιών των (ια), (ιβ) και (ιγ) σχετικών, και ειδι-
κότερα των άρθρων 18, 27, 130, 39  και 33 αντίστοιχα. 
 
  γ. Τις (β), (ιδ) και (ιθ) σχετικές αποφάσεις, περί της µεταβιβαζόµενης 
οικονοµικής εξουσίας και αρµοδιοτήτων του ΑΝΥΕΘΑ. 
 
  δ. Την από 16 Φεβ 16 ∆ιαταγή Επιχειρήσεων υπ. αριθ. «1» του ΓΕ-
ΕΘΑ/Α΄ΚΛΑ∆ΟΥ/Τµήµα Πολιτικής – Σχεδίων ∆Μ, σύµφωνα µε την οποία ανατίθε-
ται στο ΓΕΣ πέραν των άλλων και η αποστολή του συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης συµβάσεων για τη µίσθωση ιδιωτών, που θα αναλάβουν τις υπηρεσίες 
∆Μ στα Κ.Υ.Τ. 
 
  ε. Την (ι) σχετική ΚΥΑ για τη διενέργεια των απαιτούµενων διαγωνι-
στικών διαδικασιών. 
 
  στ. Τις (ιδ) και (ιθ) ΥΑ µεταβίβασης οικονοµικής εξουσίας του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα της ∆ι-
οικήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, στο αντικείµενο δαπάνες που χρηµατοδοτού-
νται µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων Π∆Ε (Εθνικά και Συγχρηµα-
τοδοτούµενα Προγράµµατα) και αφορούν στην συνδροµή του Υπουργείου Εθνικής 
Άµυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.   
 
  ζ. Το (ιστ) σχετικό Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης που υποβλήθηκε ηλεκτρο-
νικά µέσω του ΟΠΣ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ΦΕΚ Β΄ 2451/09-8-2016 
και προτάθηκαν στο Τµήµα ΣΤ («Προγραµµατισµός Υλοποίησης Πράξης / Ωριµό-
τητας Πράξης») το υποέργο µε Α/Α 3 και τίτλο «Προµήθειας και Συντήρησης Μέ-
σων Πυρόσβεσης στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) των Νησιών του 
Ανατολικού Αιγαίου». 
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  η. Την (ιη) σχετική Συµφωνία Επιδότησης ∆ράσης, σύµφωνα µε 
την οποία αποφασίστηκε η ένταξη της ∆ράσης «Παροχή υπηρεσιών σίτισης και 
καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του 
Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους», µε κωδικό ΟΠΣ 
5011009, στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή/άσυλο» 
του Ε.Π. Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 
 
  θ. Το (κ) σχετικό, µε το οποίο ανατίθεται στο ΓΕΣ η διενέργεια των 
απαιτούµενων διαγωνιστικών διαδικασιών υλοποίησης, του Υποέργου µε Α/Α 3. 
 
  ι. Το (κγ) σχετικό, µε το οποίο διαβιβάστηκε η (κβ) όµοια θετική 
γνωµοδότηση της Υπεύθυνης Αρχής  (ΥΑ), από την οποία ελέγχθηκε η νοµιµότητα 
των υποβληθέντων µε το (κα) σχετικό κειµένων, κυρίως της ∆ιακήρυξης και την 
περίληψη αυτής. 
 

Αποφασίζουµε 
 

 2. Την αποδοχή της (κβ) σχετικής γνωµοδότησης της ΥΑ. 
 

Εγκρίνουµε 
 
 3. Την αναγκαιότητα και σκοπιµότητα της διενέργειας της διαδικασίας σύ-
ναψης συµβάσεων προµήθειας και συντήρησης µέσων πυρόσβεσης στα ΚΥΤ των 
Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. 
 
 4. Τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια ειδών και των παρεχό-
µενων υπηρεσιών, όπως προσδιορίζονται στα Παραρτήµατα «Ι» (Αναλυτική Περι-
γραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης) και «ΙΙ» (Ειδική Συγ-
γραφή Υποχρεώσεων) της ∆ιακήρυξης. 
 
 5. Τους όρους της ∆ιακήρυξης του Παραρτήµατος «Β» του παρόντος.  
 

∆ίνουµε Εντολή 
 
 6. Στην ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ να προβεί άµεσα στην υλοποίηση των προβλεπόµε-
νων ενεργειών για τη σύναψη συµβάσεων προµήθειας και συντήρησης µέσων 
πυρόσβεσης στα ΚΥΤ, του Πίνακα του Παραρτήµατος «Α» του παρόντος, µε την 
ανοιχτή διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν.4412/16. 
 
 7. Συνοπτικά Στοιχεία ∆ιαδικασίας Σύναψης Σύµβασης 
 
  α. ∆ιαδικασία 
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   Η ανάθεση να γίνει µε την ανοιχτή διαδικασία, σύµφωνα µε το 
άρθρο 27, του (ια) σχετικού και λοιπών θεσµικών κειµένων συναφών µε τις δηµό-
σιες συµβάσεις προµηθειών και παροχής υπηρεσιών, µε σκοπό τη µη καταστρα-
τήγηση των βασικών αρχών: 
 
   (1) ∆ιαφάνειας και δηµοσιότητας, για την επίτευξη του µέγι-
στου δυνατού ανταγωνισµού. 
 
   (2) Αποφυγής διακρίσεων, για την εξασφάλιση του πραγµατι-
κού ανταγωνισµού. 
 
   (3) Ίσης µεταχείρισης των οικονοµικών φορέων (εταιρειών) 
στην πρόσβαση της αγοράς. 
 
   (4) Αµοιβαίας αναγνώρισης και αναλογικότητας των συµµε-
τεχόντων. 
 
   (5) Προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος και των δικαι-
ωµάτων των ιδιωτών. 
 
   (6) Ελευθερίας του ανταγωνισµού και προστασίας του πε-
ριβάλλοντος. 
 
  β. Κριτήριο Ανάθεσης  
 
   (1) Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει 
τιµής (χαµηλότερη τιµή) ανά Τµήµα (διαιρετή) του άρθρου 1.3.4.1 της ∆ιακήρυξης 
(Παράρτηµα «Β»). 
  
   (2) Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει 
στη σύναψη σύµβασης µε έναν (1) οικονοµικό φορέα για κάθε ένα από τα υπόψη 
Τµήµατα, αφού η αναθέτουσα αρχή (ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ) ελέγξει την καταλληλότητα των 
οικονοµικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί, σύµφωνα µε τα κριτήρια ποιοτι-
κής επιλογής των άρθρων 73 έως 75 και 78 του Ν.4412/16. 
 
  γ. Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
   Τα προς προµήθεια είδη και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν 
προσδιορίζονται αναλυτικά στους όρους της ∆ιακήρυξης και συγκεκριµένα στα 
Παραρτήµατα «Ι» (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου 
της Σύµβασης) και «ΙΙ» (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 
  δ. ∆ηµοσιότητα 
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   Η διενέργεια της διαδικασίας σε όλες τις φάσεις µέχρι και την υπο-
γραφή της σύµβασης να γίνει µε τους όρους της δηµοσιότητας που αναφέρονται 
στην ∆ιακήρυξη του Παραρτήµατος «Β» του παρόντος. 
 
  ε. Χρόνος ∆ιενέργειας – Σύναψης Σύµβασης  
 
   Η διενέργεια της διαδικασίας και η σύναψη της σύµβασης να γίνει 
το συντοµότερο δυνατόν, ακολουθουµένων των προθεσµιών που προβλέπονται 
από το (ια) σχετικό. 
  
  στ. Χρόνος Έναρξης – ∆ιάρκεια Σύµβασης  
 
   Η διάρκεια της σύµβασης άρχεται από την υπογραφή της και είναι 
διάρκειας δώδεκα µηνών. 
 
  ζ. Τόπος Παράδοσης των Υλικών/Υπηρεσιών  
 
   Παράδοση στην έδρα των Κ.Υ.Τ., σύµφωνα µε τους όρους της ∆ι-
ακήρυξης του Παραρτήµατος «Β» του παρόντος. 
 
  η. Χρηµατοδότηση - ∆ιαθεσιµότητα Πίστωσης 
 
   (1) Η κάθε σύµβαση που θα συναφθεί κατ’ εντολή της παρούσας  
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Ασύλου, Με-
τανάστευσης και Ένταξης) και από εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος ∆η-
µοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) από το Εθνικό Πρόγραµµα Ταµείου Ασύλου Μετανά-
στευσης και Ένταξης 2014 – 2020 (αριθµ.εναρ.Έργου:2017ΣΕ73720001). 
 
   (2) Σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης (Παράρτηµα «Β»), 
το µέγιστο εκτιµώµενο κόστος ανέρχεται στα 80.470,26 € (µε ΦΠΑ 17%), όπως 
αναλυτικά αναφέρεται ανά  Κ.Υ.Τ. στον Πίνακα του Παραρτήµατος «Α» του παρό-
ντος. 
 
   (3) Με την (ιη) Συµφωνία Επιδότησης ∆ράσης, η πίστωση του 
λογαριασµού µε το ποσό των 63.000.000,00 € θα καταβάλλεται στην τράπεζα της 
Ελλάδος, µε υπόλογο Οικονοµική Υπηρεσία το Ζ΄ ΕΛ∆ΑΠ µε ΑΦΜ: 090153025 
για το έργο 2017ΣΕ73720001, ΚΩ∆. ΣΑ: Ε7372, ΟΠΣ: 5011009, Κωδικός ∆ικαιού-
χου: 1010300. 
 
   (4) Λοιπά θέµατα οικονοµικής φύσης, σύµφωνα µε οδηγίες και 
κατευθύνσεις του ΓΕΣ/∆ΟΙ. 
 
  η. Τρόπος Πληρωµής 
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   Εξόφληση – πληρωµή του αναδόχου να γίνεται σύµφωνα µε τους 
όρους της ∆ιακήρυξης του Παραρτήµατος «Β» του παρόντος. 
 
  θ. Κρατήσεις – Φ.Π.Α. 
 
   Η δαπάνη υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν 
τον ανάδοχο και καθορίζονται αναλυτικά στους όρους της ∆ιακήρυξης του Παραρ-
τήµατος «Β» του παρόντος. Επιπλέον για θέµατα ΦΠΑ ισχύουν οι εκάστοτε προ-
βλέψεις της ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. Σε ό,τι αφορά την παρακράτηση 
φόρου εισοδήµατος, αυτός ανέρχεται σε 4% ή 8% ανάλογα αν πρόκειται για προ-
µήθεια ή υπηρεσία αντίστοιχα. 
 
  ι. Έλεγχος Ποιοτικής – Ποσοτικής Παραλαβής 
 
   Ο έλεγχος της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής να γίνει από 
αρµόδια επιτροπή που θα καθορισθεί µε µέριµνα της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ σε συνεργασία 
µε το Σχηµατισµό εντός της Περιοχής Ευθύνης του οποίου βρίσκεται το αντίστοιχο 
ΚΥΤ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και τους όρους της ∆ια-
κήρυξης του Παραρτήµατος «Β» του παρόντος. 
 
  ια. Πιστοποιήσεις Αναδόχου 
 
   Όπως καθορίζονται στους όρους της ∆ιακήρυξης του Παραρτήµα-
τος «Β» του παρόντος. 
 
 8. Κατακύρωση – Σύναψη ή / και Τροποποίηση Σύµβασης 
 
  α. Κατά τη φάση της κατακύρωσης (ανάδειξη προσωρινού αναδό-
χου) και πριν την έκδοση / υπογραφή της κατακυρωτικής απόφασης, να εφαρµο-
σθούν οι προβλεπόµενες διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένου και του ελέγχου νο-
µιµότητας από την αρµόδια υπηρεσία της ∆ιαχειριστικής Αρχής. 
  
  β. Έκδοση - υπογραφή κατακυρωτικής απόφασης σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις. 
 
  γ. Απόφαση τροποποίησης σύµβασης ή / και έγκρισης ποινικών ρη-
τρών, σύµφωνα µε τα (β), (ια), (ιδ) και (ιθ) σχετικά και τους όρους της ∆ιακήρυξης. 
 
 9. Εξουσιοδοτήσεις – Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων  
 
  α.  Εξουσιοδοτούνται: 
 
   (1) Ο ∆ιευθυντής της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, για τη(ν): 
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    (α) Σύναψη της /-ων σύµβασης /-εων προµήθειας των 
εν λόγω προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε το παρόν µετά την έκδοση της 
αντίστοιχης κατακυρωτικής απόφασης. 
 
    (β) Συγκρότηση των γνωµοδοτικών οργάνων (επι-
τροπών), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία [άρθρο 221 
του (ια) σχετικού και Ν.2690/1999], µε τις ακόλουθες επισηµάνσεις: 
 
     1/ Η Επιτροπή ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης 
να αποτελείται από προσωπικό της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ ή σε περίπτωση µη επάρκειας 
να διατεθούν (συµπληρωµατικώς) κατάλληλα στελέχη από Σχηµατισµούς/Μονά-
δες του ΣΞ. 
 
     2/ Οι Επιτροπές Παρακολούθησης Παρα-
λαβής (ΕΠΠ): 
 
      α/ Να αποτελούνται αποκλει-
στικά από προσωπικό των αντίστοιχων ανά Τµήµα (ΚΥΤ), τοπικών Α∆ΤΕ. 
 
      β/ Η συγκρότησή τους να γίνει, 
κατόπιν υποβολής σχετικών προτάσεων των Α∆ΤΕ. 
          
    (γ) Έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων επί των εισηγή-
σεων/πρακτικών των γνωµοδοτικών οργάνων, κατά τα καθοριζόµενα στο (ια) σχε-
τικό. 
 
    (δ) Κοινοποίηση του συνόλου της αλληλογραφίας επί 
των συναφών προς το παρόν έγγραφο θεµάτων, στο ΓΕΣ/Γ4, στις Α∆ΤΕ και στα 
ΤΟΣΚΕ∆Π, τα οποία λειτουργούν στην ΠΕ των Σχηµατισµών. 
 
    (ε) Για τη συµπλήρωση, όπου απαιτείται και την α-
νάρτηση κατά τις προβλέψεις του (ια) σχετικού του/της: 
 
     1/ Τεύχους ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ιαδικα-
σίας, για τη Σύναψη Σύµβασης Υπηρεσιών για το Υποέργο µε αριθµό 03 «Προµή-
θεια και Συντήρηση Μέσων Πυρόσβεσης στα ΚΥΤ των νησιών του ανατολικού Αι-
γαίου», όπως στο Παράρτηµα «Β» του παρόντος. 
 
     2/ Περίληψης ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ιαδι-
κασίας, για τη Σύναψη Σύµβασης Υπηρεσιών για το Υποέργο µε αριθµό 03 «Προ-
µήθεια και Συντήρηση Μέσων Πυρόσβεσης στα ΚΥΤ των νησιών του ανατολικού 
Αιγαίου», όπως στο Παράρτηµα «Γ» του παρόντος. 
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   (2) Οι ∆ιοικητές των ΤΟΣΚΕ∆Π θα µεριµνούν για τον έλεγχο των 
παραδοτέων ειδών πυρόσβεσης / παρεχόµενων υπηρεσιών συντήρησης, σε συ-
νεργασία µε την ΕΠΠ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του  σύµφωνα µε το άρθρο 
2 της υπ' αριθ. Φ/000/8/245258/Σ.37/07-03-2016 (ΦΕΚ 630 Β). 
 
  β. Τυποποίηση στις εν γένει διαδικασίες σύναψης της εν λόγω σύµ-
βασης, τις διαδικασίες συγκρότησης των συλλογικών οργάνων και στη δοµή του 
περιεχοµένου των διοικητικών πράξεων-αποφάσεων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµε-
να στην ισχύουσα κείµενη νοµοθεσία, συµπληρωµατικώς στις λοιπές σχετικές 
δγες του ΓΕΣ στο µέτρο που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα ισχύοντα Ενωσιακά 
και Εθνικά θεσµικά κείµενα (Νόµοι, Π∆, ΦΕΚ), µε σκοπό την αποτελεσµατική εξα-
σφάλιση εφαρµογής του συνόλου των βασικών αρχών των δηµοσίων συµβάσεων 
και την εµπρόθεσµη υλοποίηση των στόχων της συγκεκριµένης δράσης.  
 
 10. Το παρόν προσυπογράφεται από το ΓΕΣ/∆ΟΙ, για τα θέµατα αρ-
µοδιότητάς του. 
 
 11. Η παρούσα απόφαση για τη διενέργεια ανάθεσης µε ανοιχτή δια-
δικασία, να αναρτηθεί υποχρεωτικά και άµεσα από λήψης στην ιστοσελίδα της  
Αναθέτουσας Αρχής µε µέριµνα της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, για την διασφάλιση της απαι-
τούµενης από το άρθρο 46 του ΦΕΚ 2451/09-08-2016, δηµοσιότητας. 
 
 12. Επισηµαίνεται ότι τα Παραρτήµατα «Β» έως «∆» του παρόντος, 
δεν επιδέχονται ουδεµίας αλλαγής χωρίς την σύµφωνη γνώµη της Υπεύθυ-
νης Αρχής. 
 
 13. Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 
 
 14. Το ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆Ι∆ΕΑΠ, προς το οποίο κοινοποιείται η πα-
ρούσα (υ.τ.α), παρακαλείται για την άµεση ανάρτηση της οικείας απόφασης στην 
ιστοσελίδα του δικαιούχου (ΥΠΕΘΑ), για τη διασφάλιση της απαιτούµενης από το 
άρθρο 46 του ΦΕΚ 2451/09-08-2016, δηµοσιότητας. 
 
 15. Το ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΕΘΑ, προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν 
(υ.τ.α), παρακαλούνται για την ενηµέρωσή τους. 
 
 16. Χειριστής θέµατος: Τχης (Ο) Φώτιος Μπινέλας ΓΕΣ/Γ4/1β, τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: ΕΨΑ∆ 800-3933, ΟΤΕ 2106553933. 
 
  Αντιστράτηγος ∆ηµήτριος Μπονώρας 
Ακριβές Αντίγραφο Υπαρχηγός ΓΕΣ 

  
  
  

Τχης (Ο) Φώτιος Μπινέλας  
Επιτελής Γ4/1β  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Πίνακας Αναλυτικών Στοιχείων Περιοχών Κ.Υ.Τ. 
«Β» Τεύχος ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ιαδικασίας, για τη Σύναψη Σύµβασης Προ-

µήθειας  για το Υποέργο µε αριθµό 03 «Προµήθεια και Συντήρηση Μέ-
σων Πυρόσβεσης στα ΚΥΤ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου» 

«Γ» Περίληψη ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ιαδικασίας, για τη Σύναψη Σύµβασης 
Προµήθειας για το Υποέργο µε αριθµό 03 «Προµήθεια και Συντήρηση Μέ-
σων Πυρόσβεσης στα ΚΥΤ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου» 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

  

Αποδέκτες για Ενέργεια   
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ   
Αποδέκτες για Πληροφορία   
ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ. ΥΕΘΑ    
ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ. ΥΦΕΘΑ    
ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ-∆Ι∆ΕΑΠ   
ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟ∆Π   
ΓΕΣ/ΕΓΥ   
ΓΕΣ/∆Γ΄Κ   
ΓΕΣ/Γ3-Γ4-∆ΟΙ   
ΑΣ∆ΕΝ/∆Υ∆Μ-∆ΟΙ   
98 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ   
79-80-96 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ   
 



17 Ιοσλ 19

ΥΩΡΙ ΦΠΑ 17% ΜΔ ΦΠΑ 17% ΥΩΡΙ ΦΠΑ 17% ΜΔ ΦΠΑ 17% ΥΩΡΙ ΦΠΑ 17% ΜΔ ΦΠΑ 17%

1 98 ΑΓΣΔ ΛΔΒΟΤ 7.700,00 9.009,00 4.534,00 5.304,78 12.234,00 14.313,78

2 96 ΑΓΣΔ ΥΙΟ 13.151,00 15.386,67 7.345,00 8.593,65 20.496,00 23.980,32

3 79 ΑΓΣΔ ΑΜΟ 6.518,00 7.626,06 1.091,00 1.276,47 7.609,00 8.902,53

4 80 ΑΓΣΔ ΛΔΡΟ 9.740,00 11.395,80 974,00 1.139,58 10.714,00 12.535,38

5 80 ΑΓΣΔ ΚΩ 16.500,00 19.305,00 1.225,00 1.433,25 17.725,00 20.738,25

53.609,00 62.722,53 15.169,00 17.747,73 68.778,00 80.470,26

Σαγμαηάρτης (Ο) Φώηιος Μπινέλας

ΜΔΓΙΣΗ ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΔΩΝ ΠΤΡΟΒΔΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΔΩΝ ΠΤΡΟΒΔΗ
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΜΔΩΝ ΠΤΡΟΒΔΗ
Α/Α ΥΗΜΑΣΙΜΟ ΚΤΣ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

ΤΝΟΛΟ:

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ

Φ.890/21/1380007/.242

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ

Γ4 (ΓΙΤΓΠ)/1β

ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ ΚΤΣ

Ακριβές Ανηίγραθο 

Δπιηελής Γ4/1β

Τποζηράηηγος Ανδρέας Αθαναζόποσλος
Γιεσθσνηής Γ' Κλάδοσ
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