
 

                                                

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   

  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ( Δ11)  

 

 

  

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ε) 

Ταχ. Δ/νση    : Τ.Θ. 70360  ΤΚ 16777 ΓΛΥΦΑΔΑ                     ΠΡΟΣ :  

 Πληροφορίες  : Ι.Κλωναράκη            Κεντρική Ένωση 

 Τηλέφωνο       : 2108916212            Επιμελητηρίων Ελλάδος 

 FAX                 : 2108916384                    Ακαδημίας 6. τκ 10671 Αθήνα 

 e-mail           : d11e@hcaa.gr                       (Μέσω e-mail: keeuhcci@uhc.gr)          

                

ΘΕMA: Διαβίβαση Περίληψης  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, για προμήθεια 

Hλεκτρολογικού υλικού οργανικών μονάδων της ΥΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά 

βάσει της τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι 

ευρώ και εικοσιτεσσάρων λεπτών (15.436,24). 

 

Παρακαλούμε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας. 

 

                                                                         Με Ε.Υ. 

                                                                          H Δ/Δ11 

 

 

                                                                       ΧΡ. ΧΟΡΤΑΡΙΑ 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                             

-Μία (1) περίληψη Διακήρυξης                            

              

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:    

Δ11/Ε (2)                                                    
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



 

 

                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                           

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Δ11/Ε) 

Ταχ. Διεύθυνση: Παλαιός  Πύργος 

 Πρώην  Ανατολικού Αερολιμένα 

 Ελληνικό ΤΚ1677                                                                                                 

Πληροφορίες   : Ι. ΚΛΩΝΑΡΑΚΗ                   

Τηλέφωνο       : 210-8916212                                             

FAX                : 210- 8916384                                                             

e-mail            : d11e@hcaa.gr  

                                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

   Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, για  

προμήθεια Hλεκτρολογικού υλικού οργανικών μονάδων της ΥΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ, με σφραγισμένες προσφορές με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη 

αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων 

τριάντα έξι ευρώ και εικοσιτεσσάρων λεπτών (15.436,24). 

 Ημερομηνία διενέργειας     07/10/2019      και ώρα 12:00 μ.μ 

     Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών     03/10/2019        και ώρα 14:30 μ.μ. 

     Γλώσσα : Ελληνική 

     Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής: Δεν απαιτείται 

Εγγυητική  Επιστολή καλής εκτέλεσης: Δεν απαιτείται 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

γ) συνεταιρισμοί 

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ  http://diavgeia.gov.gr και 

του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. www.eprocurement.gov.gr και θα  δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή 

τροποποιήσεις που θα αφορούν τη διακήρυξη, μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά 

και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 – 8916212 (Ι.Κλωναράκη). 

                                                                         Με Ε.Υ. 

                                                                        Η Δ/ΥΠΑ 

                                                             

                                                                           ΧΡ. ΧΟΡΤΑΡΙΑ 
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