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        ΑΠΟΦΑΣΗ 

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Σύναψη 
Συµφωνίας Πλαίσιο µε Αντικείµενο την Προµήθεια ενός (1) Βυτιοφόρου Οχήµατος 
Μεταφοράς Καυσίµου Ελικοπτέρων JP-5 Έναντι Εκτιµώµενης Αξίας διακοσίων 
µίας χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (201.612,90), µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 

Έχοντας υπόψη: 

 α. Το ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) (∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 β. Το Π∆ 39/16 (ΦΕΚ Α΄ 64) «Κανονισµός εξέτασης Προσδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

 γ. Την υπ’ αρ. Φ. 800/133/134893 (ΦΕΚ ΄Β 2300/3-12-07) ‘’ Μεταβίβαση 

Οικονοµικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις 

∆ιοίκησης των Ε.∆ .κλπ‘’ όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την υπ’ 

αριθµ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08(ΦΕΚ Β 1753/2-9-08) Υπουργική 

απόφαση και Αρ 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12). 

 δ. Την Υ.Α. υπ’ αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-2017) ΄΄ Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.΄΄ 

 ε. Την Υ.Α. υπ’ αριθ. 57654 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23-5-2017) ΄΄ Ρύθµιση 

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜ∆ΗΣ΄΄ 

 στ. Την µε αρ. Φ.831/29/259901/Σ. 485/2 Ιουλ 2020/Γ2-ΙΙ Εντολή 
Προµήθειας. 

 ζ. Α∆ Φ. 604/04/286910/Σ.1488/21 Ιουλ 20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ (∆ιακήρυξη 10/20). 

 η.   Επιστολή Εταιρείας «ERGOTRACK» από 26 Αυγ 20 

  

      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

1. Την τροποποίηση του παραρτήµατος «Ε» της σχετικής (ζ) ∆ιακήρυξης, ως 

εξής: 
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ΠΕ∆–Α–00970 ΕΚ∆ΟΣΗ 1η «Βυτιοφόρο όχηµα µεταφοράς καυσίµου 
ελικοπτέρων JP-5» 
 
4.3.4.6    Το σύστηµα εξαγωγής καυσαερίων θα είναι κατάλληλα τροποποιηµένο 
ώστε να συµφωνεί µε τον Κανονισµό ADR και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της § 
9.2.4.5 του Παραρτήµατος Β της ADR. Επίσης, στο τελικό αποληκτικό στόµιο του 
θα φέρει ανάλογη φλογοπαγίδα (flame arrester /trap). Ο σωλήνας εξαγωγής 
καυσαερίων πρέπει να καταλήγει στην δεξιά πλευρά του οχήµατος σε τέτοια θέση 
ώστε να αποτρέπεται η εισπνοή καυσαερίων από τον χειριστή του οχήµατος κατά 
την εκτέλεση της λειτουργίας ανεφοδιασµού Ε/Π - Α/Φ.  
Επισηµαίνεται ότι ο όρος «στο τελικό αποληκτικό στόµιο του θα φέρει 
ανάλογη φλογοπαγίδα (flame arrester /trap)» ορίζεται ως προαιρετικός. 

2. Την παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών 

του σχετικού (ζ) διαγωνισµού από Παρασκευή 04/09/2020 σε Τετάρτη 30/9/2020 

και ώρα 11:00πµ, καθώς και καθορισµό νέας ηµεροµηνίας διενέργειας εν λόγω 

διαγωνισµού την Τρίτη 06/10/2020 και ώρα 09:00πµ, προκειµένου να λάβουν 

γνώση της τροποποίησης ανωτέρω παραγράφου 1 και να προετοιµαστούν 

κατάλληλα όλοι οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς, συµφώνως παραγράφου 3 του 

άρθρου 60 του σχετικού (α). 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του σχετικού (ζ) τεύχους ∆ιακήρυξης. 
 
4. Η παρούσα είναι καταχωριστέα στο ΚΗΜ∆ΗΣ, και θα δηµοσιευθεί στη 

∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ µε συστηµικό 

αριθµό: 95308. 

         Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2020 

            Υποναύαρχος Γεώργιος Καµπουράκης ΠΝ 

                Υπαρχηγός ΓΕΝ 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Χ. Κουλαξίζης ΠΝ 

Επιτελής ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ: Ε2, Γ2, ∆ΚΕ, ∆ΚΓ.- 
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