
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' από ΣΓΟΣ (ΜΕ) ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(64359) την 26/10/21 17:02(LT) με UID: 6177d3b2477e7618104fc8e8

ΠΡΟΣ: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
(e-mail: keeuhcci@uhc.gr και
Ggb1@ggb.gr)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 303
Τηλ. 2102486124, εσωτ. 5608

ΚΟΙΝ. : ΔΑΥ/Γ2 Φ.917/10743 
206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ Σ.2154 

Άνω Λιόσια, 26 Οκτ 21
Συν.: Σελίδες τρεις (3)

ΘΕΜA: Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών - Κατασκευών
 
ΣΧΕΤ :

         1.    Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνι-
σμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι 
ενδιαφερόμενοι:

                 Δ.22/21 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

         2.     Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης.

         3.   Χειριστής θέματος Επγός (ΜΕ) Σωτήριος Λιώρης (τηλ. 2102486124, 
εσωτ. 5608, e-mail: sotirios.lioris@haf.gr).

 

Ακριβές Αντίγραφο

Επισμηναγός (ΜΕ) Σωτήριος Λιώρης
Τμηματάρχης Δημοπρασιών

Ταξίαρχος (Μ) Αλέξανδρος Συρεγγέλας
          Δ ι ο ι κ η τ ή ς

mailto:keeuhcci@uhc.gr
mailto:sotirios.lioris@haf.gr


 
«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΔΑ:  

ΑΔΑΜ:  

ΠΡΟΣ :  
 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
206 ΠΤΕΡΥΓΑ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
  ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
  Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 303 
  Κωδικός NUTS: EL306 
ΚΟΙΝ : 206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ (2) Τηλ. 2102486124, εσωτ. 5608 
  Φαξ 2102475523 
  Φ.917/10604 
  Σ.2126 
  Άνω Λιόσια, 21 Οκτ 21 

 
 

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού (Περίληψη Διακήρυξης) Δ.22/21  
  

1.  α.  Αναθέτουσα Αρχή: 206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (206ΠΑΥ)  
 

     β. Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ (206ΠΑΥ) 
 
2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την 
προμήθεια ξυλουργικών υλικών στο πλαίσιο του έργου αυτεπιστασίας: 
«Υπολειπόμενες Εργασίες Νέου Διώροφου Οικήματος Διαμονής Προσωπικού 
στην 112ΠΜ (ΑΕΕ: 13/21)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως 
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
3.  α.  Αντικείμενο του διαγωνισμού : Η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 
ξυλουργικών υλικών στο πλαίσιο του έργου αυτεπιστασίας: «Υπολειπόμενες 
Εργασίες Νέου Διώροφου Οικήματος Διαμονής Προσωπικού στην 112ΠΜ (ΑΕΕ: 
13/21)»με CPV: 44191000-5.   
 
      β.  Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 56.180,00 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 
69.663,20 € (με ΦΠΑ 24%). 
 
      γ.   Συνολικές Ποσότητες/προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 
 

(1)  Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου, ως Τεχνική Περιγραφή: 55 m2, 
προϋπολογισθείσα δαπάνη = 12.100,00 € 

(2)  Νεροχύτης ένθετος διπλός συνθετικός: τεμ 12, προϋπολογισθείσα   
δαπάνη = 1.440,00 € 

(3)  Πάγκος κουζίνας με επένδυση βακελίτη πάχους 40mm: 40 m2, 
προϋπολογισθείσα   δαπάνη = 1.400,00 € 

(4)  Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, ως Τεχνική Περιγραφή: 30 m2, 
προϋπολογισθείσα   δαπάνη = 5.700,00 €  
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(5)  Απορροφητήρας κουζίνας εντοιχιζόμενος: τεμ 12, προϋπολογισθείσα   
δαπάνη = 3.000,00 €  

(6)  Ερμάρια μεγάλου ύψους (ντουλάπες), ως Τεχνική Περιγραφή: 160 m2, 
προϋπολογισθείσα   δαπάνη = 28.800,00 €  

(7)  Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,20 
m2: τεμ 110, προϋπολογισθείσα   δαπάνη = 3.740,00 €  

 
      δ.   Είδος σύμβασης – Διάρκεια : Η διάρκεια της σύμβασης (συνολικός χρόνος 
για την ολοκλήρωση της παράδοσης των υλικών) ορίζεται σε δύο (2) μήνες από 
την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης του αναδόχου από τη 206ΠΑΥ. 

 
4.  α.  Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από 08:00 – 14:00 : 206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, Λεωφόρος 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 303, Άνω Λιόσια, ΤΚ 13341 (τηλ. 2102475523, εσωτ 5608)  
 
      β.  Ηλεκτρονική πρόσβαση : www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr.  
 
      γ.  Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 141857 
 
5. α. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: Αμέσως μετά την 
ανάρτηση του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 
 
     β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 16/11/21 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 09:00 πμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
 
     γ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : 16/11/21 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 πμ. 
 
     δ. Γλώσσα : Ελληνική  
 
     ε. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα ληφθούν υπόψη.  
 
6.  α. Τόπος παράδοσης: Α/Δ Ελευσίνας – 112 ΠΜ, τοποθετημένα στον τόπο του 
έργου. 
 
     β. Χρόνος παράδοσης: Σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της έγγραφης 
ειδοποίησης του αναδόχου από τη 206ΠΑΥ. 
 
     γ.  Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής 
αξίας των υλικών που παραλήφθηκαν, με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού 
Εντάλματος (ΤΧΕ), εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζομένων από την επομένη 
της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο.  
 
7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο σύστημα, με δικαίωμα 
παράτασης από την Υπηρεσία. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.haf.gr/
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8. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η «πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά»  μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
9.   Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης (προκήρυξη):  
 
      α. Στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» : 25/10/21  
      β. Στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» : 25/10/21  
 
10. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης  
 
      α.  Στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» : 25/10/21  
      β.  Στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : 25/10/21    
 
11. Αιτήματα – ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά ηλε-
κτρονικά μέσω εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Τα εν λόγω αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) το αργότερο έως την Παρασκευή 05/11/21 και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην 
ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στη διακήρυξη και 
στην παρούσα και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό 
(206ΠΑΥ). Ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω 
προδιαγεγραμμένο, δεν θα απαντώνται. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 

Επισμηναγός (ΜΕ) Σωτήριος Λιώρης 
Τμηματάρχης Δημοπρασιών 

Ταξίαρχος (Μ) Αλέξανδρος Συρεγγέλας 
          Διοικητής 206 ΠΑΥ 

Με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής 
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