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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ( ∆11)  

ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΤ) 

 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
ΑΘΗΝΑ, 24 /03/2017 
 
Α.Π: ∆11/ΣΤ/6512/4578

 

Ταχ. ∆/νση    : Τ.Θ. 70360 166 10 ΓΛΥΦΑ∆Α           ΠΡΟΣ :  
Πληροφορίες: ∆. Σωτηρόπουλός            Κεντρική Ένωση 
Τηλέφωνο     : 2108916160            Επιµελητηρίων Ελλάδος 
FAX               : 2108916279                    Ακαδηµίας 6. τκ 10671 Αθήνα 
e-mail          :  d11st@hcaa.gr            (Μέσω e-mail: keeuhcci@uhc.gr) 
         
                
 
ΘΕMA: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Σας διαβιβάζουµε περίληψη διακήρυξής µας για  διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού σε 
Ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης µόνο τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια χρωµάτων και 

συναφών υλικών φανοποιείου για οχήµατα της ΥΠΑ.  

Παρακαλούµε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόµενα µέλη σας. 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                             
-Μία (1) περίληψη ∆ιακήρυξης                           
               
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ:    
∆11/ΣΤ (2)                                                    

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με εντολή ∆ιοικητού 
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 

Οικονοµικού-Εφοδιασµού 
 
 

Σ. Ζαρκάδας 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
 Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι την 12-04-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
10:00 π.µ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΑ, (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, τκ 16604), 
πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός σε Ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης µόνο την χαµηλότερη τιµή, για την 
προµήθεια χρωµάτων και συναφών υλικών φανοποιείου για οχήµατα της ΥΠΑ.  

 
- Προϋπολογισµός: 12657,92 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (24%) και νοµίµων κρατήσεων. 
 
∆απάνη :  Συλλογική Απόφαση (ΣΑΕ) «Ε077 ΤΡΟΠ.0» ένταξης στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
2014 (Π∆Ε 2014) του έργου 2014ΣΕ077000000030 «Αναβάθµιση και βελτίωση λειτουργίας και 
ασφάλειας των υποδοµών και εγκαταστάσεων των αεροδροµίων και συστηµάτων αεροναυτιλίας της 
ΥΠΑ» (Α∆Α: 7ΙΚΦΦ-89Ξ). 
 
- Γλώσσα : Ελληνική  
- Εγγυήσεις : ∆εν απαιτούνται  
- ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και 
νοµικών προσώπων, που είναι εγκατεστηµένα ή έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους-µέλους της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ., της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ν. 2513/97-
ΦΕΚ Α/139), ή κράτους που έχει συνάψει συµφωνίες µε τα κράτη της Ε.Ε.. Θα πρέπει δε απαραιτήτως να 
πληρούν και να συµµορφώνονται µε τους όρους της διακήρυξης και των συνηµµένων σε αυτή 
παραρτηµάτων. 
 
 Το τεύχος της ∆ιακήρυξης διατίθεται µέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ), στις 
διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr, στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», ενώ αναρτάται και στο 
διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ httpς://diavgeia.gov.gr (Α∆Α: 7ΑΙΘ465ΧΘΞ-Χ5∆) και του 
Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. www.eprocurement.gov.gr. (Α∆ΑΜ: 17PROC005963737).     
 Στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ θα δηµοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις που θα αφορούν τη 
διακήρυξη και το διαγωνισµό, µέχρι και µία (1) εργάσιµη ηµέρα πριν τη καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών. 
 
 Οι σφραγισµένες προσφορές θα κατατεθούν στην Κεντρική Γραµµατεία της ΥΠΑ (Β. Γεωργίου 
1 Ελληνικό, τκ 16604), έως την 11-04-2016 και ώρα 14:00 
 
        Πληροφορίες θα δίνονται από την δ/νση Οικονοµικού και Εφοδιασµού ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 

ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΤ) Βασ. Γεωργίου 1 Ελληνικό (κτίριο ΙΙΙ) καθηµερινά και ώρα 09:00-14:00 
τηλ.2108916160/6201/6318. 
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στην 
Αναθέτουσα Αρχή, Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΑ, Γενική ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης,  ∆/νση 
Οικονοµικού – Εφοδιασµού (∆11), Τµήµα Υλικού Συντήρησης & Βασικού Εξοπλισµού (∆11/ΣΤ), µέχρι και 
µία 1 εργάσιµη ηµέρα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.   
 
 

Ε.Υ. 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΑΡΚΑ∆ΑΣ 


