
1 

 
 

«ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ» 
 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΣΟΤ Δ΄ ΩΜΑΣΟ ΣΡΑΣΟΤ (Δ΄/ΔΜΥ) 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
 

1. Σν Δ΄/ΔΜΥ πξνθεξχζζεη βάζεη ηεο αξ. Φ.900/56/553721/.939/06 Απξ 
21/ΓΕ/Γ2(ΔΤΠΠΕ) απφθαζεο, κέσω τοσ Εζληθού σστήκατος Ηιεθτροληθώλ 
Δεκοσίωλ σκβάσεωλ (Ε..Η.ΔΗ..), Αλνηθηή Δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: «Ελεργεηαθή Αλαβάζκησε τοσ Κτηρίοσ τοσ τρατεγείοσ 
τες ΥVΙ Μ/Κ Μεραρτίας Πεδηθού», κε πξνυπνινγηζκφ νθηαθφζηεο ζαξάληα πέληε 
ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα ελελήληα νθηψ επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά (845.498,30 €) (δαπάλε 
εξγαζηψλ, ΓΕ θαη ΟΕ, απξφβιεπηα, απνινγηζηηθά, αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.). Ο 
θσδηθφο CPV ηνπ έξγνπ είλαη: 45216200-6 κε ζπκπιεξσκαηηθφ θσδηθφ 
supplementary code JA08-2. Ο θσδηθφο NUTS είλαη EL511. 

 
2. Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί 
δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.army.gr. 

 
3. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ 

ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 5 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ζε 
ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 

 
4. Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα 2541034289 (Δ΄/ΔΜΥ) 2541034437 (732 

ΔΕ), ειεθηξνληθή δηεχζπλζε e-mail: dss_dmx@army.gr (Δ΄/ΔΜΥ) 
ges265@otenet.gr (732 ΔΕ), ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Δ΄/ΔΜΥ / ηξαηφπεδν 
«ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ» / Ξάλζε ΣΚ 67100, αξκφδηνο γηα επηθνηλσλία: Αλρεο (ΜΥ) 
Μφδεζηνο Λνπθάο Δηεπζπληήο ηεο 732 ΔΕ. 

 
 5. Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 12/05/21, εκέξα Σεηάξηε, ψξα 10:00 π.κ. Ωο εκεξνκελία 
θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 14/05/21, εκέξα 
Παξαζθεπή, ψξα 10:00 π.κ. 
 
 6. Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην επηθαηξνπνηεκέλν 
ηεχρνο δηαθήξπμεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ζχλαςε ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ έξγνπ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ λ.4412/2016 (Α΄147), κε θξηηήξην 
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζεη ηελ 
ηηκή (ρακειφηεξε ηηκή) - έγγξαθα ηεο Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. κε αξ. πξση. 
3005/03.06.2019, 3965/23.07.2019 θαη 6195/03.11.2020. 
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 7. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία Οηθνδνκηθψλ γηα δαπάλε χςνπο 188.909,19 
€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Γ.Ε. + Ο.Ε. θαη απξνβιέπησλ) θαη ζηελ θαηεγνξία 
Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ γηα δαπάλε χςνπο 490.851,65 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
Γ.Ε. + Ο.Ε. θαη απξνβιέπησλ): 
 
  α. ε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
 
  β. ε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.), 
 
  γ. ε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ 
πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 
θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 
πκθσλίαο, θαζψο θαη 
 
  δ. ε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε 
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ηεο παξ. 1 (ε) 
θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016. Δελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα 
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε 
πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη 
ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα 
ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 
 
 8. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο χςνπο δεθαηξηψλ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ηξηάληα επηά επξψ (13.637,00€) θαη 
ηζρχ ηνπιάρηζηνλ, ελλέα (9) κήλεο θαη ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή πρέπεη λα έτοσλ ηστύ 
τοσιάτηστολ κέτρη 14/03/2022. 
 
 9. Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ 
δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα ελλέα (9) 
κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
 10. Δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. Κάζε πξνζθέξσλ 
κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά. 
 
 11. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Επηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλαηνιηθή 
Μαθεδνλία θαη Θξάθε 2014-2020» ηνπ ΕΠΑ - ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην επξσπατθφ 
ηακείν πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη εζληθνχο πφξνπο. 
 
 12. Πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
4412/2016. 
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 13. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε 180 εκέξεο απφ 
ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 14. Η γιψζζα ζηελ νπνία ζα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο είλαη ππνρξεσηηθά ε 
ειιεληθή γιψζζα. 
 
 15. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηνλ Δηνηθεηή ηνπ Δ΄ 
ψκαηνο ηξαηνχ θαηφπηλ εληνιήο ΓΕ/Γ2 (ΔΤΠΠΕ). 
 

Ξάλζε,  16 Απξ 2021 
 

Ο 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 
 
 

Ισάλλεο θνχξαο 
ρεο (ΜΥ) 
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