
 

           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 

ΕΡΓΟ: 
 
 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΠΤΩΣΗΣ (ΑΕΡΟΣΗΡΑΓΓΑ)» 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:  

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΕΕΕΕ: 

ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ 
 
 
 
 
2022/S 142-405183 

 

Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ 

(ΑΕΡΟΣΗΡΑΓΓΑ)» 

 
 

 

1. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεση της σύμβασης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για 

την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ (ΑΕΡΟΣΗΡΑΓΓΑ)».   

 

Κωδικός ΝUTS: EL306 – Δυτική Αττική  

CPV: 45216200-6: Κατασκευαστικές εργασίες για στρατιωτικά κτίρια και εγκαταστάσεις 

 

2. Αναθέτουσα αρχή: ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ   

 

            Α.Φ.Μ.                           :    090153025 
Οδός  : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΟΥΔΙ, ΣΤΡΔΟ «ΒΑΡΥΤΗ»/731 ΔΣΕ 
Ταχ.Κωδ. : 11527 
Τηλ. : 2107496283, 2107496286 
URL                       : www.army.gr  
E-Mail : str-asdys-dmch-tmse@army.gr 
Πληροφορίες:  : Ανχης (ΜΧ) Παναγιώτης Ταγουζής 

 
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ 
Φορέας κατασκευής του έργου: ΑΣΔΥΣ 

Προϊσταμένη Αρχή : ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 

Διευθύνουσα Υπηρεσία : 731 ΔΣΕ 

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΤΣΕ/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ και ΤΣΕ/ΓΕΣ (για θέματα αρμοδιότητάς του). 

 

http://www.army.gr/
mailto:str-asdys-dmch-tmse@army.gr
ΑΔΑ: 6ΞΚ26-ΘΒΙ



 

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

http://www.army.gr.  

 

4. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 24 Αυγ 22, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 

τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 31 Αυγ 22. 

 

5. Ως  καταληκτική ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής υποβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 3.Α2 της Διακήρυξης (ΦΑΚΕΛΩΝ  αιτήσεων  συμμετοχής), ορίζεται η  6 Σεπτεμβρίου 

2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

 

6. Ως ημερομηνία αποσφράγισης των φακέλων συμμετοχής, ορίζεται η 8 Σεπτεμβρίου 2022, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

 
7. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 14.000.000,00 Ευρώ και αναλύεται 

σε:  

 ΤΜΗΜΑ 1:  

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης για την Μελέτη και την Κατασκευή του Έργου  ανέρχεται σε  

9.677.419,35 Ευρώ και αναλύεται σε : 

 

 Δαπάνη Εργασιών Μελετών και Κατασκευών : 4.250.000,00 €  

 Γενικά έξοδα και Όφελός εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):  765.000,00 €                    

 Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.):  

451.350,00 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α)  του ν. 

4412/2016. 

 

 Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού  89.519,35 €,  σύμφωνα με το    

άρθρο 153 του ν. 4412/2016.  

 

 Κινητός Εξοπλισμός – Σύστημα Εξομοιωτή Ελεύθερης Πτώσης – Αεροσήραγγα :   4.121.550,00€ 

   

 ΤΜΗΜΑ 2: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης για την λειτουργία του έργου διάρκειας επτά (7)     

ετών  ανέρχεται σε 1.612.903,22 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

Με βάση τα παραπάνω, συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης της σύμβασης, ανέρχεται 

στα  11.290.322,57 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, το οποίο ισούται με το ποσό 2.709.677,42 ευρώ. 

 

8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων και στην κατηγορία Η/Μ έργων και 

που είναι εγκατεστημένα σε : 

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.   

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή 

πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού 

μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 

Κριτήρια επιλογής:  

Όσον αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 

απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του 

άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων 

(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, 

ανά περίπτωση, στις κατηγορίες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που 

είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς, που κατά την τελευταία εξαετία, 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, έχουν κατασκευάσει και 

λειτουργήσει ένα τουλάχιστον έργο παρόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών και 

προϋπολογισμού  τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού του δημοπρατούμενου έργου. 

 

Δεν δύναται να επιλεχθούν ως Ανάδοχοι,  οικονομικοί φορείς που εμπίπτουν στον Κανονισμό  

ΕΕ αριθ. 833/2014 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Κανονισμό ΕΕ αριθ.576/2022 

του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 (ΑΔΑ:69Η3ΟΞΤΒ-ΠΚΣ). 

 

9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστον σε  ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩΝ (108) 

μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι είκοσι τέσσερεις 

(24) μήνες, κατά μέγιστον, αφορούν στην μελέτη και κατασκευή του έργου και την προμήθεια 

του κινητού εξοπλισμού (δηλαδή τον Εξομοιωτή – Αεροσήραγγα) και οι επόμενοι ογδόντα 

τέσσερες (84) μήνες στην συντήρηση και λειτουργία του συνολικού Έργου 

 

10. Το έργο χρηματοδοτείται από ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. 
 

11. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε 

χιλιάδων και οκτακοσίων έξη Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών ( 225.806,45 €). 

 

12. Η υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα  στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του  

άρθρου  97  του  ν.  4412/2016,  για  διάστημα  15  μηνών,  από  την  ημερομηνία  λήξης  της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα των αιτήσεων συμμετοχής. 

 

13. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

ΑΔΑ: 6ΞΚ26-ΘΒΙ



 

 

14. Δεν προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο. 

 

Αθήνα, 29 Ιουλ 22 
(Τόπος – Ημερομηνία) 

 

Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Συντάχθηκε 
-Ο- -Ο- -Ο- 

Δκτης Τμ. ΣΕ Συντάξας 

   
   

Γεώργιος Μαλαβέτας Παναγιώτης Ταγουζής Νικόλαος Θεοδωράκης 
Σχης (ΜΧ) Ανχης (ΜΧ) Ανχης (ΜΧ) 

 

ΑΔΑ: 6ΞΚ26-ΘΒΙ
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