
 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ  ΣΟ  ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 ./. 

  ΕΠΕΙΓΟΝ 
   
ΠΡΟ:  ΑΝΧΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
  ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΗΕΑ» 
 Πίλαθαο Απνδεθηώλ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ/7  
  Σει.: 210_3483161 
ΚΟΙΝ :  Φ.461.3/23/415351 
  .1440 
  Αζήλα, 12 Ινπι 19 
  πλεκκέλα: Πεξίιεςε Δηαθήξπμεο  
 
ΘΕΜΑ: Δεκνζηεύζεηο – Αλαθνηλώζεηο  (Αλαθνίλσζε Δηαθήξπμεο ηνπ Τπ΄ Αξηζκ: 

23/19 Αλνηθηνύ Δηαγσληζκνύ) 
 
ΧΕΣ : α. Ν.3433/2006 «Πξνκήζεηεο Ακπληηθνύ Τιηθνύ ησλ Ελόπισλ Δπλά-

κεσλ» 
  β.  Ν.3883/2010 «Τπεξεζηαθή  εμέιημε θαη ηεξαξρία ησλ ζηειερώλ 

ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ - Θέκαηα Δηνίθεζεο ησλ Ελόπισλ Δπλά-
κεσλ, ηξαηνινγίαο θαη πλαθείο Δηαηάμεηο»  

  γ.  Ν.3978/2011 «Δεκόζηεο πκβάζεηο  Έξγσλ, Τπεξεζηώλ θαη Πξν-
κεζεηώλ ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο Αζθάιεηαο»   

  δ.  Φ.600.163/07/415311/.1432/10 Ινπι 19/ΑΔΤ/ΔΠΜ/4δ 
   
  αο γλσξίδνπκε όηη, ε ΑΔΤ/ΔΠΜ/7, πξνθεξύζζεη ζύκθσλα κε ην (δ) 
ζρεηηθό, Δηαγσληζκό ζύλαςεο θαη εθηέιεζεο ζύκβαζεο, γηα ην ππνπξόγξακκα «Πξν-
κήζεηα Πνιπεζηεξηθώλ Λέκβσλ γηα Κάιπςε Αλαγθώλ Ξ». 
 
  Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, ζαο απνζηέιινπκε, ζπλεκκέλα, ηελ πεξίιεςε 
ηεο ππ’ αξηζκ. 23 δηαθήξπμεο, πνπ αθνξά ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό θαη παξαθα-
ινύκε ηελ εηαηξεία «ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ» γηα ηα παξαθάησ: 
 
                   Όπσο απνζηείιεη, ηελ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζην Εζληθό Σππνγξα-
θείν θαη λα καο γλσξίζεη ΑΜΕΑ ηνλ θσδηθό δεκνζίεπζεο ζην ΦΕΚ, πξνθεηκέλνπ λα 
αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν θαη΄ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» θαη ζηε ζπλέ-
ρεηα ηελ απνζηνιή αληηγξάθνπ ηνπ ΦΕΚ ζε εκάο. 
 
                 Όπσο δεκνζηεύζεη ηελ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο, ηελ Δευτέρα 15 Ιουλ 19, 
ζηηο παξαθάησ εθεκεξίδεο παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο θαη λα καο ζηείιεη δύν (2) αληί-
ηππα από θάζε εθεκεξίδα: 
 
        ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ  - ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  -  ΔΙΑΚΗΡΤΞΕΧΝ 
        

  Σν ΓΕ/Δ3(ΔΕΝΔΗ), ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξόλ (π.η.α.), παξα-
θαιείηαη όπσο θαηαρσξίζεη ηελ πεξίιεςε ηεο (δ) ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ζηελ ηζην-
ζειίδα army.gr. 
 
    Η Κεληξηθή Έλσζε Επηκειεηεξίσλ Ειιάδνο πνπ θνηλνπνηείηαη ην πα-
ξόλ, παξαθαιείηαη όπσο δηαβηβάζεη ηελ πεξίιεςε ηεο (δ) ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ζηα 
κέιε ηεο. 
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 Παξαθαινύκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο. 
 
 Υεηξηζηήο ζέκαηνο: ΕΜΘ Αιρίαο (ΤΠ) Γεώξγηνο Πιαθηάο, Επηηειήο Α-
ΔΤ/ΔΠΜ/7α,β,γ, ηει: 210_3483161. 
 

 ρεο (ΕΜ) Νηθόιανο Κίζζαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τ π ν δ η ε π ζ π λ η ή ο 

 (Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Δληή) 
  

ΕΜΘ Αιρίαο (ΤΠ) Γεώξγηνο Πιαθηάο  
ΑΔΤ/ ΔΠΜ/7α,β,γ  
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΧΝ  

Απνδέθηεο γηα Ελέξγεηα  

ΕΛΜΑ Ε.Π.Ε  Λέθθα 26 ΣΚ 105 62 Αζήλα  (κε e-mail) 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΧΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΧΝ ΕΛΛΑΔΟ  (κε e-mail) 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία  

ΓΕ/Γ1 - Γ3 - Δ2 - Δ3  

ΑΔΤ/ΔΠΜ/(4δ , 7) - ΔΕΠΤ   

13ε ΔΕΕ/4ν ΕΓ  

ΚΕΤ/ΔΤ - ΔΚΣ  

13νο ΛΣΥ  
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                       ΑΝΧΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
  ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΗΕΑ» 
  ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ/7 
  Αξηζ. Πξση: 415351      
  Αζήλα, 12 Ινπι 19 
 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΣΟΤ  ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 23/19 
ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 
 Σν Γεληθό Επηηειείν ηξαηνύ/Αλώηαηε ηξαηησηηθή Δηνίθεζε Τπνζηήξημεο 
ηξαηνύ/Δηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ (ΓΕ/ΑΔΤ/ΔΠΜ), σο Αλαζέηνπζα Αξρή, πξν-
θεξύζζεη δηαγσληζκό ζύλαςεο θαη εθηέιεζεο ζύκβαζεο, γηα ην ππνπξόγξακκα 
«Πξνκήζεηα Πνιπεζηεξηθώλ Λέκβσλ γηα Κάιπςε Αλαγθώλ Ξ», κε ηελ αλνηρηή 
δηαδηθαζία, ζύκθσλα κε ηνπο Γεληθνύο θαη Εηδηθνύο Όξνπο ηεο ελ ιόγσ δηαθήξπ-
μεο, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξν-
ζθνξά.  
 
 Αξηζκόο πξνθήξπμεο: 23/19 θαη Αξηζκόο δηαθήξπμεο: 23. 
 
 Επηζπκεηόο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ζύκβαζεο: ύκθσλα 
κε ηα θαζνξηδόκελα ζηνπο Γεληθνύο θαη Εηδηθνύο Όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  
 
 Σόπνο παξάδνζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ζύκβαζεο: ύκθσλα κε ηα θαζν-
ξηδόκελα ζηνπο Γεληθνύο θαη Εηδηθνύο Όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  
 
 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό: ύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηνπο 
Γεληθνύο θαη Εηδηθνύο Όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  
 
 Καηάζεζε δηθαηνινγεηηθώλ κέρξη ζηηο 05 επ 19, εκέξα Πέμπτη θαη ώξα 
14:00 κ.κ, ζηε Γξακκαηεία ηεο ΑΔΤ/ΔΠΜ (νδόο Πέηξνπ Ράιιε 1, Ρνπθ) ή ελαι-
ιαθηηθά, ηελ εκεξνκελία θαη ώξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ηδηνρείξσο ζηα αξ-
κόδηα όξγαλα ηεο Τπεξεζίαο [Επηηξνπή Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνύ  (ΕΔΔ)]. 
 
 Η απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ, πνπ ζα πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνηνηη-
θήο επηινγήο ζα δηελεξγεζεί ζηηο 06 επ 19, εκέξα Παρασκευή θαη ώξα 10:00 
ελώπηνλ ηεο ΕΔΔ ηεο ΑΔΤΔΠΜ/7 [Σει. (+30_210_3483161], ε νπνία ζπγθξν-
ηείηαη βάζεη ηεο Φ.600.15/102/85672/.2827/19 Οθη 07/ΤΠΕΘΑ/ ΓΕ/ΔΤΠΟΣΗ/ 
2/1. 
 
 Πιήξε ηεύρε ηεο δηαθήξπμεο, κε ηνπο Γεληθνύο θαη Εηδηθνύο Όξνπο ηεο 
πξνκήζεηαο, δύλαληαη λα παξαιακβάλνληαη κόλν από ην ΓΕ/ΑΔΤ/ΔΠΜ (νδόο 
Πέηξνπ Ράιιε 1, Ρνπθ) θαζεκεξηλά από 09:00 έσο 13:00 ώξα εθηόο αββάηνπ, 
Κπξηαθήο θαη επηζήκσλ αξγηώλ, ζηελ ηηκή ησλ ηξηάληα επξώ (30,00 €) αλά αληί-
γξαθν, ζύκθσλα κε ηνπο Γεληθνύο θαη Εηδηθνύο Όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
 Επηπξόζζεηα, ζαο γλσξίδνπκε όηη, ε δηαθήξπμε έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζε-
ιίδα www.diavgeia.gr θαη κπνξεί λα αλεπξεζεί πιεθηξνινγώληαο ζην πεδίν αλαδή-
ηεζεο, ηνλ εμαςήθην αξηζκό πξσηνθόιινπ, ηνπ (δ) ζρεηηθνύ (415311). 
 

http://www.diavgeia.gr/
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 Σα πιήξε ηεύρε ηεο δηαθήξπμεο δηαηίζεληαη κόλν ζηελ Ειιεληθή γιώζζα. 
Δηαηίζεληαη επηπξόζζεηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην http://www.army.gr. Δύλαηαη 
επίζεο λα θαηαηεζεί ην πξνβιεπόκελν αληίηηκν ησλ ηξηάληα επξώ (30,00 €) κε θα-
ηάζεζε ζην ινγαξηαζκό ππ’. αξηζ. (IBAN) GR07-0260-2370-0008-7020-1074-417 
ηεο Σξάπεδαο EUROBANK, ππέξ ΜΣ (Μεηνρηθό Σακείν ηξαηνύ), κε ηελ αηηηνιν-
γία «Κόζηνο Δηαθήξπμεο Δηαγσληζκνύ 23/19 - ΓΕ/ΑΔΤ/ΔΠΜ». 
 
 Σπρόλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο/δηεπθξηλήζεηο, δύλαηαη λα αηηνύληαη 
ην αξγόηεξν κέρξη δεθαηέζζεξηο (14) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζε-
ζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζα παξέρνληαη δε εγ-
γξάθσο ζηελ Ειιεληθή, ην αξγόηεξν κέρξη έμη (6) εκέξεο πξηλ από ηελ ελ ιόγσ 
πξνζεζκία. [Αξκόδηνο Υεηξηζηήο: ΓΕ/ΑΔΤ/ΔΠΜ/4δ, Σκήκα Εηδηθώλ Δπλάκεσλ, 
Σει. επηθνηλσλίαο (+30) 210_3483150, Fax: (+30) 210_3454603]. 
 
 Η πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο δεκνζηεύεηαη ζην Σεύρνο Δηαθεξύμεσλ Δεκν-
ζίσλ πκβάζεσλ ηεο Εθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο (http://www.et.gr - ΦΕΚ 
Δ.Δ..) θαη θαηαρσξείηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΓΕ (http://www.army.gr). 
Επίζεο, απνζηέιιεηαη ζηελ Κεληξηθή Έλσζε Επηκειεηεξίσλ Ειιάδνο. 
 

 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηνλ Ειιεληθό Σύπν, βαξύλνπλ 
ηελ Τπεξεζία. 
 
 Η θαηαθύξσζε  ησλ Δηαγσληζκώλ ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 
 
      Εθ ηεο ΑΔΤ/ΔΠΜ/7 
 

 ρεο (ΕΜ) Νηθόιανο Κίζζαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τ π ν δ η ε π ζ π λ η ή ο 

 (Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Δληή) 
  

ΕΜΘ Αιρίαο (ΤΠ) Γεώξγηνο Πιαθηάο  
ΑΔΤ/ ΔΠΜ/7α,β,γ  
 

http://www.army.gr/
ΑΔΑ: ΨΟΣ56-1ΝΩ
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