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ΘΕΜΑ:  Τροποίηση  Ημερομηνίας  Διενέργειας    Επαναληπτικού  Πλειοδοτικού
Διαγωνισμού  (Δ.4/19)  για  την  Κοπή  και   Αποκομιδή  Ξυλείας  Δέντρων  από
Χώρους του Α/Δ Ακτίου

ΣΧΕΤ  : 

1. Έχοντας υπόψη: 

α.  Τις διατάξεις του Ν.3981/59 «Περί Τροποποιήσεως και Συμπληρώσεως της
περί Μ.Τ.Α. νομοθεσίας».

β.  Τις  διατάξεις  του  Ν.Δ.721/70  (ΦΕΚ Α’ 251/23-11-1970)  περί  «Οικονομικής
Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει. 

γ.  Τις  διατάξεις  του  N.2690/99  (ΦΕΚ Α’  45/9-3-1999)  «Κύρωση  του  Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

δ.  Τις  διατάξεις  του  Ν.3861/10  (ΦΕΚ  Α΄  112/13-07-2010)  «Ενίσχυση  της
διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.

ε.  Τις  διατάξεις  του  Ν.3871/10  (ΦΕΚ  Α’  141/17-8-2010)  «Δημοσιονομική
Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει.

στ.  Τις  διατάξεις  του  Ν.4013/11  (ΦΕΚ  Α΄  204/15-09-11)  «Σύσταση  Ενιαίας
Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει.

ζ.  Τις  διατάξεις  του  Ν.4152/13  (ΦΕΚ  Α’  107/09-05-13)  «Επείγοντα  Μέτρα
Εφαρμογής  των  Νόμων  4046/12,  4093/12  και  4127/13»  και  ειδικότερα  επί  της
παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου  2011  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  στις  εμπορικές
συναλλαγές», όπως ισχύει.

η.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  4172/2013  (ΦΕΚ  τ.Α΄  167/23-7-13)  «Φορολογία
εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του
Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



θ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 247/Α), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και  εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -  Δημόσιο λογιστικό και  άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.

ι.  Τις  διατάξεις  του  Ν.4412/16  (ΦΕΚ  147/Α)  «Δημόσιες  συμβάσεις  έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ια. Το Π.Δ 715/21-8-79 (ΦΕΚ 212/10-9-79/Β’) «Περί τρόπου ενέργειας από των
Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου  (ΝΠΔΔ),  προμηθειών,  μισθώσεων  και
εκμισθώσεων  εν  γένει,  αγορών  ή  εκποιήσεων  ακινήτων,  εκποιήσεων  κινητών
πραγμάτων ως και εκτέλεση εργασιών».

ιβ.  Τις  διατάξεις  της  υπ’  αριθμό  316397/18-05-62  (ΦΕΚ  190/2-6-62/Β’)
Απόφασης κ. ΥΕΘΑ «Περί των Όρων της υπό του ΜΤΑ Εκμισθώσεως των ελευθέρων
χώρων, εξασφαλίσεως πληρωμής του μισθώματος και άλλων τινών διατάξεων».

ιγ. Την ΑΔ.Φ.800/133/134893/19 Νοε 07/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ
2300/Β)  «Περί  Μεταβίβασης  Οικονομικής  Εξουσίας  σε  Κεντρικά  και  Περιφερειακά
όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών
που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ιδ.  Την  Φ.831/ΑΔ.50/Σ.50/19-4-2019/MY  FOB  AKTION  διακήρυξη
επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού θέματος,

Αποφασίζουμε

2.  Την  τροποποίηση  της  ημερομηνίας  διενέργειας του  επαναληπτικού
πλειοδοτικού  διαγωνισμού,  με  έγγραφες  ενσφράγιστες  προσφορές  και  με  δικαίωμα
συνέχισης  με  προφορικές  και  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη, βάσει μόνο της  τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει,
έναντι  μισθώματος,  την άπαξ κοπή και  αποκομιδή  ξυλείας δέντρων από  χώρους της
Μονάδος.

3. Ο  πλειοδοτικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 17η Μαίου 2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00,  στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδος.
                                          

4. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν
να  υποβάλουν  τους  φακέλους  προσφοράς  τους,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην
διακήρυξη με ΑΔΑ 638Π6-Ο6Ψ, με τους εξής τρόπους: 

α. Την αποστολή τους στη διεύθυνση «ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ FOB AKTION
- Τμήμα Οικονομικού – Άκτιο,Τ.Κ. 48100 – Άκτιο, Αιτωλοακαρνανίας» ταχυδρομικά, με
συστημένη  επιστολή  ή  courier ή  με  οποιονδήποτε  άλλο  τρόπο,  με  την  απαραίτητη,
όμως, προϋπόθεση ότι  αυτές θα περιέρχονται  στην Υπηρεσία  μέχρι την 16η Μαίου
2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η
Υπηρεσία  ουδεμία  ευθύνη  φέρει  για  το  χρόνο  και  το  περιεχόμενο  των  φακέλων
προσφοράς που θα αποσταλούν.



β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο,  στην  Επιτροπή  Διενέργειας  του  Διαγωνισμού  την
ημερομηνία και ώρα διενέργειάς του.

5. Αντίγραφα πλήρους σώματος της διακήρυξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή
(.pdf) στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ 638Π6-Ο6Ψ και στο «ΚΗΜΔΗΣ».

6.  Για  πληροφορίες  σχετικά  με  τον  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να
απευθύνονται  στο  Τμήμα  Οικονομικού  της  Μονάδας,  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και
ώρες  και  στο  τηλέφωνο  26820  45040-41  (αρμόδιος  για  συνεργασία:  Σγος  (Ο)
Κοτσαμαρίκογλου Αναστασία-Υπσγος (ΥΟΚ) Σταμάτης Αθανάσιος), ενώ για την εξέταση
της προς εκποίηση ξυλείας στο Γραφείο Ασφαλείας Πτήσεων & Εδάφους (Γ.Α.Π.Ε.) και
στο τηλέφωνο 26820 45004.

Ακριβές αντίγραφο
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Σμχος (Ι) Απόστολος Καστώρης
Διοικητής ΜΥ FOB AKTION


