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ΑΠ Ο Φ ΑΣ Η   

 

«Εντολή Δημοπράτησης και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου  

«Κατασκευή Περίφραξης στην 133ΣΜ» (133ΣΜ-21-01)» 

  

 Έχοντας υπόψη: 

 α.  Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

 β.  Το ΠΔ 378/87 (ΦΕΚ 168A/87) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν 
και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα οποία 
εποπτεύονται από αυτό», όπως ισχύει. 

 γ.  Το Ν. 4270/14 «Aρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
Α΄ 143/28-6-2014)» και το Ν.Δ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού 
των Ενόπλων Δυνάμεων» όπως ισχύουν. 

 δ.  Την Απόφαση κ. ΥΕΘΑ Φ. 800/133/134893/19-11-07 «Περί Μεταβίβασης 
Οικονομικής Εξουσίας του ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα 
Διοικήσεως των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που 
εξαρτώνται από αυτές». 

 ε.  Την Απόφαση ΑΔ.Φ.917/5443/Σ.1072/25-05-22/ΓΕΑ/Γ2, με την οποία, για το 
έργο θέματος, ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή το ΑΤΑ, εκχωρήθηκε στο ΑΤΑ/Γ2 η 
αρμοδιότητα Προϊσταμένης Αρχής και ορίστηκε Διευθύνουσα Υπηρεσία η 3

η
 ΥΕΚΕ. 

  ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ Γ’ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2 (ΥΠΟΔΟΜΕΣ)  
ΤΜΗΜΑ 4 (ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) 
Τηλ. 3245 

  Φ.583/ΑΔ.3439         
Σ.702 
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 στ. ΑΔ.Φ.800/5561/Σ.1101/30-05-22/ΓΕΑ/Γ2 με την οποία μας γνωστοποιήθηκε 
ότι η χρηματοδότηση του υπόψη έργου θα γίνει από πιστώσεις τακτικού 
προϋπολογισμού Ε.Φ 1011204/ΑΛΕ 3110403001. 

 ζ. Την με αρ. πρωτ. 4811/7-06-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) 
ομάδας Α του έργου και ποσού 240.000,00€ (ΑΔΑ: ΩΧΜ56-ΥΟΝ), επί Ε.Φ 1011204/ 
ΑΛΕ 3110403001. 

 η.  Την ΑΔ.Φ.916/3119/Σ.625/23-6-22/ΑΤΑ/Γ2, με την οποία αποφασίστηκε η 
αναγκαιότητα/ σκοπιμότητα και η έγκριση της μελέτης του έργου. 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε 

 1. Εντελλόμεθα τη δημοπράτηση του έργου με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και τρόπο 
σύνταξης και υποβολής των οικονομικών προσφορών με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του 
προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφο 2α, του 
Ν.4412/2016. 

 2. Εγκρίνουμε τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου θέματος, 
σύμφωνα με το Ν.4412/16. 

 3. Η 133ΣΜ ορίζεται ως υπαγόμενη υπηρεσιακή Μονάδα, σύμφωνα με την 
Εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, με αριθμό πρωτοκόλλου 
Δ11/οικ.82/28-3-18, για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης καθορισμού 
μέλους της επιτροπής διαγωνισμού μέσω ΜΗΜΕΔ. 

 4. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει από το ΑΤΑ/Γ2 με χειριστή-ές 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού πιστοποιημένο-ους χρήστη-ες του ΕΣΗΔΗΣ και από 
επιτροπή διαγωνισμού που θα οριστεί από το ΑΤΑ/Γ2. 

 5. Η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

 6. Η περίληψη της διακήρυξης της σύμβασης θα δημοσιευτεί (σύμφωνα με τα 
άρθρα 66 και 377 του Ν.4412/2016) με μέριμνα του ΑΤΑ/Γ2. 

 7. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτωσης 14 της παρ. 1 
του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, καθορίζονται στη Διακήρυξη. 

 8. Το παρόν σχέδιο ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Γραφείο Προληπτικού 
Ελέγχου του ΕΛΔΑ Λάρισας. 
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 9. Χειριστής θέματος: Επγός (ΜΕ) Αν. Καρκαλέτση, Επιτελής ΑΤΑ/Γ2/4, τηλ. 
2410-513245. 

 
                                                         Λάρισα, 12 Ιουλίου 2022      

 
  Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
 

 Αρχηγός 

Επγός (ΜΕ) Αν. Καρκαλέτση   
Επιτελής ΑΤΑ/Γ2/4   
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ Γ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2 (ΥΠΟΔΟΜΕΣ) 
ΤΜΗΜΑ 4 (ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ) 

1. Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) με τα κάτωθι στοιχεία: 

α. Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου και Αγιάς, ΤΚ 41001 Λάρισα. 

β. Κωδικός NUTS Αναθέτουσας Αρχής: ΕL-612. 

  γ. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2410-513241 έως 5 

δ. Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): c24.htaf@haf.gr 

ε. Ιστοσελίδα: www.haf.gr/news/contests 

διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.583/3439/Σ.702/12-
07-22/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας,για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 133ΣΜ» (133ΣΜ-21-
01). 

2.  Από τα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με την περίπτωση 14 της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό η 
Διακήρυξη διατίθεται ελεύθερα - ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής 
«ΚΗΜΔΗΣ». Τα υπόλοιπα έγγραφα σύμβασης (και η Διακήρυξη), ήτοι το Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς, το ΕΕΕΣ και το τεύχος της μελέτης, προσφέρονται 
ελεύθερα, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της 
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: 
www.haf.gr/news/contests. 

3.  Αναθέτουσα Αρχή είναι το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ). Μέσω 
της Διεύθυνσης Υποδομών (Γ2) που διαθέτει, πρόκειται να ασκήσει και αρμοδιότητα 
Προϊσταμένης Αρχής του έργου σύμφωνα με σχετική διαταγή του Γενικού Επιτελείου 
Αεροπορίας. Το Τμήμα 4 της Διεύθυνσης Γ2 του ΑΤΑ έχει οριστεί υπεύθυνο για την 
υλοποίηση των σταδίων του διαγωνισμού. 

4.  Κωδικοί CPV: [45216200-6]-Κατασκευαστικές εργασίες για στρατιωτικά 
κτίρια και εγκαταστάσεις. 

5.  Κωδικός NUTS Περιοχής Έργου: ΕL-431. 

http://www.haf.gr/news/contests
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6.  Περιγραφή έργου: Κατασκευή νέας περίφραξης ασφαλείας στο Α/Δ 
Καστελίου (133 Σμηναρχία Μάχης), και ανακατασκευής τμήματος περίφραξης. 
Περιλαμβάνονται εργασίες εγκατάστασης νέων ανακλινόμενων σιδεροϊστών για τον 
φωτισμό της νέας περίφραξης, την ενίσχυση του φωτισμού κτιρίων και τη σύνδεση με 
το ηλεκτρικό δίκτυο της Μονάδας τμήματος του ηλεκτροφωτισμού της εξωτερικής 
περίφραξης. 

7.  Προϋπολογισμός έργου/αξία σύμβασης: 193.548,39€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ, απροβλέπτων και αναθεώρησης). 

8. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πιστώσεις τακτικού 
προϋπολογισμού επί Ε.Φ1011204/ ΑΛΕ 3110403001 (ΑΔΑ: ΩΧΜ56-ΥΟΝ). 

9. Για το έργο: 

α. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης 
νομοθεσίας (άρθρα 132 και 156 του Ν.4412/2016). 

β. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

γ. Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή. 

10.  Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες 
από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού της σύμβασης. 

11.  Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

α. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις 
αυτών σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης. 

β.  Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει 
να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΗΕΕΔΕ (ΜΕΕΠ) στις κατηγορίες «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» τάξης 
Α2 και άνω (και σε περίπτωση αναβάθμισης πτυχίου λόγω κοινοπραξίας Τάξη Α1) 
και «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» τάξης Α1 και άνω. 

γ. Οι προσφέροντες από άλλα κράτη πρέπει να τηρούν τις 
προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 23.4 της Διακήρυξης. 

12.  Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστό 
έκπτωσης. 

13.  Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

14.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ/Υποσύστημα Έργων 
(www.promitheus.gov.gr). Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών ορίζεται η 2/08/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. Ως ημερομηνία και 
ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9/08/2022 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00πμ. 
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15.  Διευκρινήσεις επί των προσφορών: Ο προσφέρων δεσμεύεται από την 
προσφοράτου για χρονικό διάστημα τριακοσίων (300) ημερών. 

16.  Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Για την κατάρτιση 
της προσφοράς από τους οικονομικούς φορείς επισημαίνεται η υποχρέωση επιτόπου 
επισκέψεων, σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν.4412/16. 

17.  Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία 
τουδιαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.4412/16 και το άρθρο 4.3 
της Διακήρυξης. 

18.  Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων είναι σύμφωνες με το άρθρο 8 της 
Διακήρυξης. 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Επγός (ΜΕ) 
Αν. Καρκαλέτση 

Επιτελής ΑΤΑ/Γ2/4 

Σμχος (ΜΕ)  
Απ. Διγγελίδης 
Τμχης ΑΤΑ/Γ2/4 

Σμχος (ΜΕ)  
Γ. Λευκόπουλος 

Διευθυντής ΑΤΑ/Γ2 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

Με την αριθμό πρωτ. ΑΔ.Φ.583/3439/Σ.702/12-07-22/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση 
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