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 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 
 1. Η 111 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (Δ.01/18) 
σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με 
έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη 
τιμή ανά είδος), για την προμήθεια Ελαιόλαδου και Ηλιέλαιου για κάλυψη αναγκών 
111ΠΜ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 31.000,00 € πλέον ΦΠΑ για ένα 
έτος 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 7.000 Λίτρα 

2 ΗΛΙΕΛΑΙΟ 2.000 Λίτρα  
 
 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, στην Λέσχη Αξκων της 111 ΠΜ (Αεροπορική Βάση 
Ν.Αγχιάλου, Αλμυρός Μαγνησίας), ενώπιον τριμελούς Επιτροπής, με βάση τις  
προδιαγραφές της Υπηρεσίας και τους όρους που καθορίζονται από τις διατάξεις 
του Ν.4412/16.    
 3. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους, με 
έναν από τους εξής τρόπους: 
  α. Την αποστολή τους στη Διεύθυνση 111 ΠΤΕΡΥΓΑ 
ΜΑΧΗΣ/Κ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Αεροπορική Βάση Ν.Αγχιάλου, Αλμυρός Μαγνησίας 
Τ.Κ. 37100) ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, με την απαραίτητη, όμως, 
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 
2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 π.μ. 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 εκπρόσωπό, στην Επιτροπή διενέργειας του 
Διαγωνισμού, την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης.  
 4. Η Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/18, στο σύνολό της, διατίθεται σε 
ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας 
(www.haf.gr)  και το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στο διαδίκτυο. 
 5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Τμ. 
Οικονομικού 111ΠΜ  (τηλ. 24280 45056 & 24280 45099) για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την Διακήρυξη.  

Αλμυρός, 12 Σεπτεμβρίου 18 
 

 Σμχος (Ο) Γεώργιος – Αριστέιδης Αγορογιάννης 
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